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Libellen

De eerste voorouders van de libellen verschenen 
ongeveer 320 miljoen jaar geleden op onze aarde. Die er 
toen nogal anders uitzagen dan nu. In tijdperken als Perm, 
Jura, Krijt groeiden libellen uit tot enorme vliegmachines 
met een spanwijdte van wel 70 cm. De verbeelding van 
die situatie valt nog enigszins te voelen in het Engelse 
woord “Dragonfly”, de naam drakenvlieg voor libel. Met 
hun grote facetogen, hun zilveren vleugels, gezien steeds 
hun prachtige kleuren en hun dan weer torpedosnelle dan 
weer stilstaande vlucht, vangen libellen onze aandacht.
Ook hun levensloop roept verwondering op. Hun 
paringswiel, het duistere en roofzuchtige onderwaterleven 
van de larven, ook wel nimfen genaamd. Het wonder van 
het uit de modderige band van de nimf brekende imago; 
de libel in al haar schoonheid geboren. Persoonlijk heb ik 
de prachtige herinneringen aan blauwe beekjuffers langs 
stromende beken zoals de Drentsche Aa. Pantserjuffers 
langs vijvers. Boomvalken op een zomerdag jagend op 
libellen boven een Drents ven. Ik denk dat veel mensen 
dit soort ervaringen delen en mede daarom van libellen 
houden.

Het was dan ook niet echt verwonderlijk dat in 2003 
een drietal die-hard libellenliefhebbers besloten tot de 
oprichting van de Libellenwerkgroep Drenthe. Met als 
doel de libellenfauna van Drenthe in kaart te brengen. 
Met ten hoogste 50 leden heeft men zich ongelofelijk 
ingespannen om via inventarisaties ontbrekende 
kennis te vergaren, bijeenkomsten te organiseren en 
nieuwsbrieven uit te geven. Waardoor zowel onze kennis 
over libellen in Drenthe enorm is toegenomen maar ook 
de notie dat libellen belangrijke indicatoren zijn omtrent 
de kwaliteit van onze verschillende zoetwatermilieus. Hun 
voorkomen zegt veel over de milieukwaliteit van Drenthe. 

Het bleek een Hercules-taak om alle “witte hokken” 
onderzocht te krijgen. De hele literatuur door te spitten 
op gegevens. Meer dan 200.000 waarnemingen werden 
gevalideerd om vooral voor betrouwbaarheid van de 
data te zorgen. Eén en ander in samenwerking met de 
Nationale Databank Flora en Fauna. En het resultaat 
mag er zijn. Overheden, terreinbeheerders, bureaus en 
ook natuurliefhebbers mogen ongelofelijk blij zijn dat een 
kleine groep toegewijde vrijwilligers voor een habbekrats 
zo’n enorm stuk kennis heeft weten samen te brengen. 
Natuurlijk hebben de nodige partijen zoals de Provincie 
Drenthe, een viertal gemeenten, alle terreinbeheerders, 
de Waterschappen en diverse fondsen, bureaus en 
bedrijven financieel meegewerkt aan de tot standkoming 

van deze atlas. Maar dank en bewondering dient vooral 
uit te gaan naar de Stichting Libellenwerkgroep Drenthe.

We weten nu dat er 54 soorten libellen in Drenthe 
voorkomen, waarvan er 21 zeldzaam zijn. Niet slecht 
gezien het feit dat er in heel Nederland zich ongeveer 
64 soorten voortplanten, waarvan er 26 op de Rode 
Lijst staan. Door verbetering van de waterkwaliteit en de 
ontwikkeling van nieuwe natuur gaan er meer soorten 
vooruit dan er achteruit gaan, maar zoals altijd staan de 
grootste specialisten en fijnproevers onder de grootste 
druk. Verzuring en vermesting van het oppervlaktewater 
spelen daarbij een belangrijke rol. Een snelle realisatie 
van de Kaderrichtlijn Water blijft voor de Waterschappen 
dan ook een belangrijke opdracht. De atlas beschrijft 
de stand van de libellenfauna in twee perioden namelijk 
die van 1900 tot 2000 en van 2000 tot en met 2013. 
Van alle soorten, met soms fantastische namen, 
zoals beekrombout, maanwaterjuffer, paardenbijter of 
smaragdlibel, wordt levenswijze, biotoop en verspreiding 
beschreven. Zoals gezegd levert het boek een degelijk 
en betrouwbaar beeld van de libellenfauna van Drenthe. 
Anno nu en in historische context bezien.

Natuurlijk moet met wat aanbevelingen besloten worden. 
Het is bijvoorbeeld aan waterschappen, overheden, 
agrariërs en terreinbeheerders om niet elk jaar 
opnieuw alle sloten en wijken rigoureus tweezijdig op 
te schonen. Door halfzijdig wat ruigte te sparen wordt 
het voortplantingssucces van tal van libellensoorten en 
andere diergroepen sterk vergroot. Hetzelfde geldt voor 
het nalaten van rigoureus maaien van heideterreinen en 
couilissenlandschappen in de periode van oktober tot 
april, waardoor het leven van onze winterjuffers gespaard 
kan blijven.

Voor u ligt een rijk geïllustreerde uitgave van de libellen-
fauna van Drenthe. De vrucht van hard werken door 
een kleine groep vrijwilligers van de Libellenwerkgroep 
Drenthe. Naar ik hoop worden de lezers hierdoor 
gestimuleerd zich met meer kennis te laven aan de 
schoonheid van de Drentse natuur. Zich te verwonderen 
over de kleine juwelen daarin; de Libellen.

Eric van der Bilt
Directeur Stichting Het Drentse Landschap

Februari 2014.

Tengere pantserjuffer mannetje 

Voorwoord
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HistorieLibellen

Geschiedenis
Hoewel libellenonderzoek in Nederland een lange traditie 
kent, die teruggaat tot ver in de 19e eeuw is er met deze atlas 
nog niet eerder een vergelijkbaar uitgebreid overzichtswerk 
over de Drentse libellen verschenen.

In de “Odonata Neerlandica” (Lieftinck, 1925 en1926), het 
oudste overzichtswerk van de Nederlandse libellenfauna, 
staan geen verspreidingskaarten, zodat er in die zin niet 
van een verspreidingsatlas kan worden gesproken. Wel 
noemt Lieftinck van alle soorten van welke landsdelen ze 
toentertijd bekend waren in Nederland. Op die manier valt 
te achterhalen dat er rond 1925 van 34 soorten bekend 
is dat ze in Drenthe voorkomen. Een aantal opvallende 
dingen passeren daarbij de revue. Zo zijn thans algemene 
Drentse soorten als tengere pantserjuffer Lestes virens 
en gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum in die tijd 
nog niet uit Drenthe bekend. Ook de zeldzame groene 
glazenmaker Aeshna viridis was rond 1925 nog niet 
in Drenthe waargenomen. Omgekeerd maakt Lieftinck 
melding van een kleine tanglibel Onychogomphus 
forcipatus, waargenomen bij Zeegse in 1917. Ook 
opvallend is de melding van Lieftinck van een beekrombout 
Gomphus vulgatissimus bij Zuidlaren. Pas recent, in 2011, 
is de beekrombout opnieuw waargenomen in de buurt van 
Zuidlaren, ditmaal langs de Drentsche Aa bij Oudemolen. 
De noordse glazenmaker Aeshna subarctica, thans 
kenmerkend voor de overgebleven Drentse veengebieden 
wordt helemaal niet in het werk van Lieftinck genoemd. 
Overigens is dit niet zo vreemd omdat deze soort pas 
in 1922 onder de naam Aeshna subarctica elisabethae 
(Djakonov) voor de wetenschap werd beschreven. Het 
is goed mogelijk dat de noordse glazenmaker toen wel 
al in Drenthe voorkwam maar onder de naam van de 
sterk gelijkende “venglazenmaker Aeshna juncea” in de 
waarnemingenboekjes terecht kwam. 

2. Libellenonderzoek in Drenthe

Literatuur
Het duurde tot 1983 alvorens een nieuwe standaardwerk, 
“De Libellen van Nederland”, door Geijskes en Van 
Tol werd gepubliceerd. Naast soortbeschrijvingen 
bevatte dit werk ook van alle genoemde soorten een 
verspreidingskaartje. De stippen op de kaartjes waren 
voor het merendeel gebaseerd op collectiegegevens 
en de kaarten waren in UTM-hokken van 10x10 km 
opgedeeld. Zo leek het alsof een soort als viervlek 
Libellula quadrimaculata, met slechts 5 stippen op 
de kaart, behoorlijk zeldzaam was in Drenthe. In 
werkelijkheid was de soort, ook toen al, zeer algemeen. 
Ondanks deze “tekortkoming” was het boek van Geijskes 
en Van Tol lange tijd maatgevend voor het libellenwerk in 
Nederland en ook in Drenthe.

In 2002 verscheen, als deel 4 in de serie Nederlandse 
Fauna, het lijvige boekwerk “De Nederlandse Libellen”, het 
meest recente standaardwerk over de libellen in Nederland. 
Naast gedetailleerde informatie over de soorten bevat 
het boek veel kaartmateriaal, waarbij de stippen in de 
verspreidingskaartjes op uurhok niveau (5x5 km) worden 
gepresenteerd. 
De kennis van de Drentse libellenfauna wordt in eerste 
instantie vooral gebundeld in rapporten over diverse 
deelgebieden. Zo verschijnen er overzichten van het 
Drentsche Aa-gebied (Reusink en Nelemans, 1975, 
Lanjouw, 1991), Het Fochteloërveen (Beukeboom, 1985, 
De Groot 1997), het Dwingelderveld (Verspui, 1991), 
het Witterveld (Abbingh, 1992), De Boswachterij Borger 
(Abbingh 1995), het Bargerveen en het Schoonbekerveld 
(Jansen 1989, Wasscher, 1992). 

De eerste die de libellen van Drenthe in een soort atlasvorm 
op de kaart zette was Klaas Jansen. Van zijn hand verscheen 
in 1988 “De Libellen van Drenthe”, een overzicht van eigen 

Voorbeelden van literatuur die voor dit boek zijn geraadpleegd: Links: De Libellen van Nederland, Geijskes & Van Tol, 1983. Midden: De 
Libellen van Drenthe, K.C. Jansen, 1985. Rechts: Libellen in de boswachterij Borger, G.J. R. Abbingh, 1992. 

Fladderende beekjuffers boven een beekje van de 
Drentsche Aa zijn met hun blauwmetalic kleurenpalet een 
bijzonder fraaie verschijning. Mooie kleuren in de natuur 
maken op mensen vaak grote indruk. Velen raken erdoor 
gefascineerd en gaan door beter te kijken of fotograferen 
steeds meer dingen in de insectenwereld ontdekken. 
Een volgende stap is het speuren naar bepaalde soorten 
en wellicht gaat men dan verbanden zien tussen de 
bezochte locaties. Waarom komt een bepaalde soort in 
een gebied voor en welke ecologische eisen stelt hij? Met 
dit boek beantwoorden we deze vragen voor de Drentse 
libellenfauna.

Alle 59 libellensoorten die in Drenthe of op enkele kilometers 
van de provinciegrens zijn waargenomen worden in 
deze atlas behandeld. Drenthe is de koudste provincie 
van Nederland. De provincie wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van enkele grote, fraaie hoogveenrestanten, 
prachtige beeklopen en zeer veel vennen. Enkele 
libellensoorten van de Rode lijst, zoals de noordse 
glazenmaker en noordse winterjuffer in zijn winterbiotoop, 
bereiken in Drenthe de hoogste dichtheden en voor het 
voortbestaan van deze soorten is deze provincie zeer 

belangrijk.
Deze verspreidingsatlas is niet alleen bedoeld voor 
natuurbeheerinstanties, gemeenten en waterschappen, 
maar voor iedereen die in deze insectengroep 
geïnteresseerd is. We hopen dat dit boek een inspiratie 
zal zijn voor leden en vrijwilligers van natuurorganisaties, 
wandelaars, natuurliefhebbers, maar ook voor fotografen 
en tuinvijverbezitters.

Leeswijzer
Verschillende onderwerpen worden in deze atlas 
behandeld. Hoofdstuk twee geeft een kort overzicht 
van de historie van het libellenonderzoek in de Drenthe. 
Wat zijn libellen en hoe leven ze wordt in hoofdstuk drie 
behandeld. Op landschappen, de ontwikkeling van het 
Drentse landschap en de betekenis van het landschap voor 
libellen gaat hoofdstuk vier in. Hoofdstuk vijf gaat nader in 
op soorten die ook in grootschalige agrarische gebieden 
voorkomen. De soortteksten in hoofdstuk zes beschrijven 
de levenswijze, het biotoop en de verspreiding. Tot slot 
behandelt hoofdstuk zeven de soorten die niet in Drenthe 
voorkomen maar wel vlakbij de provinciegrens populaties 
hebben. 

1. Inleiding

Bloedrode heidelibel mannetje in obeliskhouding.
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Libellen in Drenthe
Zo ook in 2003, toen de Stichting Libellenwerkgroep Drenthe 
(LWD) werd opgericht. Een van de doelstellingen van de 
LWD was het samenstellen van een verspreidingsatlas 
van de libellen van Drenthe. Daarnaast werden ook enkele 
projecten uitgevoerd zoals het Noordse Winterjufferproject 
en zoekacties naar bepaalde libellensoorten zoals groene 
glazenmaker en gevlekte witsnuitlibel. 
Ter voorbereiding voor deze verspreidingsatlas werd er in 
2004 een werkatlas gemaakt over de periode 1995-2003 
(Manger & Abbingh, 2004) waarvan er al snel ook een tweede 

Het inventariseren van “Witte hokken”.

en derde druk verscheen. De verspreidingsgegevens waren 
afkomstig uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). 
De stippen op de kaartjes gaven de verspreiding op km-hok 
niveau aan. Uit de gegevens bleek al snel dat er nog heel wat 
winst te boeken viel. Gebieden die bij kaarten met stippen 
op 10x10 km-niveau of 5x5 km-niveau redelijk onderzocht 
leken, bleken nog amper onderzocht. De uitgave van deze 
werkatlas was voor veel mensen een grote stimulans om 
naar libellen op zoek te gaan en de gedane waarnemingen 
door te geven. Uit de werkatlassen is uiteindelijk het “Witte 
hokkenproject” ontstaan (zie pagina 49). 

Werkgroepexcursie in 2007 op het Hijkerveld.

Kleine tanglibel in Drenthe?

De kleine tanglibel zou tweemaal in Drenthe zijn waargenomen. De eerste waarneming betreft een mannetje in een oude schoolcollectie. Dit 

dier zou in 1917 bij Zeegse verzameld zijn. Vermoedelijk is dit exemplaar door een school aangekocht als lesmateriaal en van een foutief etiket 

voorzien. Geijskes & Van Tol (1983) menen echter dat in die tijd het milieu bij Zeegse geschikt was voor deze soort. Het andere exemplaar is een 

kleine tanglibel die bij Zuidlaren verzameld zou zijn, dit exemplaar kan helaas niet achterhaald worden. 

De kleine tanglibel is een soort van stenige beken en bovenlopen van rivieren. Deze waterlopen zijn in ieder geval voor een deel onbeschaduwd 

en niet sterk begroeid. Essentieel zijn kale, stenige strandjes of oevers die deels overstromen. 

Deze libel heeft zich vanaf 2000 weer in Nederland gevestigd, hoofdzakelijk in Zuid-Limburg langs de Grensmaas en de Roer. Inmiddels is 

gebleken dat deze soort zich in Zuid-Limburg ook voortplant. 

waarnemingen, aangevuld met bronnenonderzoek, over de 
periode 1975-1988. Jansen komt voor die periode tot een lijst 
van 34 soorten. Van de meeste soorten is een eenvoudige 
verspreidingskaart opgenomen waarbij waarnemingen als 
sterretjes zijn weergegeven. Jansen beschouwde zijn werk 
“als een eerste aanzet om tot een meer volledig beeld te 
komen van de Drentse libellenfauna”. Hoewel hij het niet 
meer heeft mogen meemaken vormt zijn werk de basis voor 
de huidige verspreidingsatlas.

In de tijd dat Jansen zijn Libellen van Drenthe liet verschijnen 
stond het libellenonderzoek in Nederland nog in de 
kinderschoenen. Wel bestond er sinds 1974 een “Contactbrief 
Nederlandse Libellenonderzoekers” die in 1981 overging 
in het “Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers” 
maar van een echte vereniging was nog geen sprake. 
Door de start van een landelijk inventarisatieproject van 
de Jeugdbonden voor Natuurstudie kwam het libellenwerk 
in Nederland vanaf 1990 in een stroomversnelling welke 
er onder andere toe leidde dat in 1997 de Nederlandse 
Vereniging voor Libellenstudie (NVL) werd opgericht. In de 
jaren daarna ontstonden er op diverse plaatsen in Nederland 
lokale of provinciale libellenwerkgroepen. 

De “werkatlas” die vanaf 2004 als startdocument werd gebruikt 
voor het inventariseren van de libellenfauna in Drenthe.



14 15

HistorieLibellen

De eerste waarneming (bewijsfoto) van de beekrombout in de 
Drentsche Aa in 2011 sinds de waarneming van Lieftinck uit 1925. 
Hier het mannetje samen met een weidebeekjuffer als passagier.

Larven van noordse glazenmaker scheppen tijdens een excursie 
in augustus 2011 in het Bargerveen onder leiding van Jan-Joost 
Mekkes en Jan Rocks.

Noordse winterjuffer onderzoek.

De libellenwerkgroep Drenthe organiseerde regelmatig excursies. Op 5 juni 2010 werd bijvoorbeeld een succesvolle soortgerichte 
zoektocht gehouden naar gevlekte witsnuitlibellen op vennen in Zuidwest-Drenthe. 

Een noordse winterjuffer verschuilt zich in de winter (februari) achter een stengel pijpenstrootje.

Mannetje bruine winterjuffer (links) en noordse winterjuffer (rechts).

Noordse Winterjufferproject

In de periode 2003 tot en met 2006 heeft de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) een uitgebreid onderzoek gedaan naar 

verspreiding en overwintering van de noordse winterjuffer in Overijssel, Friesland en Drenthe. Aan dit onderzoek heeft ook de Libellenwerkgroep 

Drenthe deelgenomen door inventarisaties in Drenthe uit te voeren. Dankzij dit onderzoek is veel ontdekt over overwinteringsbiotoop, 

overlevingskansen, voortplanting en trekgedrag van deze juffer. De resultaten van dit NVL-onderzoek zijn in 2007 gepubliceerd in het Noordse 

Winterjuffernummer van het tijdschrift Brachytron 11(1) van de NVL.
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De zwarte heidelibel, hier met ochtenddauw, is een goed voorbeeld van een “echte libel”. De achtervleugels zijn groter en 
anders van vorm dan de voorvleugels. Bij juffers zijn de voor- en achtervleugels gelijkvormig.

Waterjuffer larve (maanwaterjuffer) met lamellen en rechts de larve van een glassnijder waarbij de lamellen ontbreken.

Larven van de meeste soorten profiteren van onderwaterplanten. 
Ze jagen er op kleine waterorganismen en vinden er beschutting, 
zoals hier tussen drijvend krabbenscheer.

Juffers, zoals deze weidebeekjuffer houden in rust de vleugels 
meestal tegen elkaar.

brengt hij dan zijn zaadcellen over naar zijn penisholte.
Om de paring tot stand te brengen kromt het vrouwtje 
haar achterlijf naar voren en maakt contact met het 
tweede segment van het mannetje. Deze fase in het 
paringsproces staat bekend als het “paringswiel”. Het 
paringswiel kan zittend worden gevormd maar vaak ook 
vliegen paartjes in paringswiel rond. 
De overdracht van de zaadcellen verloopt doorgaans in 
twee fasen. In de eerste fase zal het mannetje proberen 
om met zijn penis oud zaad uit een vorige copulatie van 
het vrouwtje te verwijderen. Pas daarna brengt hij zijn 
eigen zaad over in het vrouwtje. 
Aangezien de eieren pas tijdens het leggen worden 
bevrucht heeft het mannetje er belang bij zo lang mogelijk 
bij het vrouwtje te blijven. De eiafzet gebeurt daarom bij 
veel soorten in tandem of het mannetje blijft dicht bij het 
vrouwtje om haar tegen andere opdringerige mannetjes 
te beschermen. Op deze manier vergroot hij de kans dat 
de eieren ook daadwerkelijk met zijn zaadcellen worden 
bevrucht. 
 
Eistadium
Na de eiafzet ontwikkelt zich in eieren van sommige 
soorten binnen een aantal weken een prolarve die na 
uitsluipen direct vervelt tot het eerste larvale stadium. 
Bij andere soorten overwinteren de eieren en maken ze 
een soort ruststadium door. Pas in het volgende voorjaar 
ontwikkelen de eieren zich verder en verschijnt de larve.
Bij enkele soorten, bijvoorbeeld de bloedrode heidelibel, 
komt soms een mix van beide strategieën voor. Vroeg 
afgezette eieren ontwikkelen zich dan nog tot larven en de 
laat in het seizoen afgezette eieren overwinteren. Hoewel 
kwetsbaar ogend zijn libelleneieren goed bestand tegen 

Libellen zijn middelgrote tot grote insecten die tot de 
orde van de Odonata behoren. Als groep zijn ze relatief 
eenvoudig te herkennen aan het lange slanke achterlijf 
en de vier langwerpige vleugels. 
De orde van de libellen wordt opgedeeld in twee 
onderordes: de gelijkvleugeligen, Zygoptera en de 
ongelijkvleugeligen, Anisoptera. Tot de eerste onderorde 
behoren de “juffers”, tot de tweede de “echte libellen”. 

Bij de juffers of Zygoptera, zijn de voor- en achtervleugels 
min of meer gelijk van vorm. In rust worden de vleugels 
half open of tegen elkaar boven het achterlijf gevouwen. 
Bij de echte libellen of Anisoptera, zijn de voor- en 
achtervleugels verschillend van vorm waarbij met name 
de basis van de achtervleugels duidelijk breder is dan die 
van de voorvleugels. In rust worden de vleugels van de 
echte libellen bijna altijd gespreid gehouden. 

Daar waar volwassen libellen kleurrijk en opvallend boven 
en langs het water aanwezig zijn, zo verborgen en nog 
grotendeels onbekend leven de overwegend geelbruin 
gekleurde larven enkele maanden tot jaren onder water. 

De manier van voortplanting bij libellen is uniek in het 
dierenrijk. Mannetjes grijpen namelijk een vrouwtje in 
vlucht en koppelen hun achterlijfsaanhangselen vast 
achter de kop (echte libellen) of aan het halsschild 
(waterjuffers) van het vrouwtje. Samen vormen ze een 
zogenaamde “tandem”.
Eenmaal in tandem kromt het mannetje zijn achterlijf 
naar voren en brengt zijn negende segment (waar zijn 
zaadleiders uitmonden) naar het tweede segment waar 
zijn penis zich bevindt. Vanuit het negende segment 

3. Libellen

Een tandem van de maanwaterjuffer.
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Aanhechting van de vleugels aan het borststuk bij een mannetje noordse glazenmaker. 

Libellenlarven vangen hun prooi met een zogenaamd 
vangmasker. Dit unieke grijporgaan bestaat uit twee 
scharnierende delen die in rust samengeklapt onder de 
kop liggen. Om een prooi te vangen schiet het vangmasker 
bliksemsnel naar voren waarbij de prooi met scherpe 
grijptanden wordt gepakt.
De leefwijze van larven is zeer divers. Van sommige soorten 
zijn de larven heel beweeglijk en gaan ze actief op zoek naar 
prooidieren. Andere soorten zijn passief en zitten lange tijd 
bewegingsloos te wachten tot een geschikte prooi binnen 

het bereik van hun vangmasker komt. Ook zijn er soorten 
die zich op de bodem ingraven en vanuit deze verborgen 
positie toeslaan als er een prooi voorbij komt. 
De ontwikkelingsduur van de larven is zeer variabel. Ze 
is onder andere afhankelijk van de watertemperatuur 
en het voedselaanbod. Voor veel soorten geldt dat bij 
vroeg afgezette eieren de larven overwinteren en dan in 
het jaar erop uitsluipen tot volwassen libel. Soms echter 
overwinteren de larven nog een tweede keer om pas in het 
daaropvolgende voorjaar uit te sluipen. Bij sommige soorten 

De kop van een zojuist uitgeslopen vuurjuffer vrouwtje. Bij libellen, die op zicht jagen, zijn de ogen goed ontwikkeld. De ogen bestaan 
uit vele facetten. Elk facet is een oogje op zich, met een lens en lichtgevoelige cellen. 

ling worden er meer kenmerken van het volwassen dier 
zichtbaar.
Larven van waterjuffers hebben drie opvallende lamellen 
aan het eind van hun achterlijf zitten. Ze gebruiken deze om 
mee te zwemmen en ze spelen een rol bij de zuurstofopname. 
Bij echte libellen ontbreken deze lamellen en in de plaats 
daarvan zijn er drie korte puntige aanhangselen aanwezig. 

Larvenhuidje van een vuurjuffer Larvenhuidje en net uitgeslopen noordse glazenmaker

ongunstige omgevingsfactoren als vorst en uitdroging.

Larvestadium
Libellen kennen een zogenaamde onvolledige gedaante-
wisseling. Tijdens hun ontwikkeling in het water vervellen 
de larven vele malen, tot wel 17 keer, waarbij ze steeds 
meer op het volwassen insect gaan lijken. Na elke vervel-

Vroeg in het voorjaar zijn libellenlarven soms bovenop drijvend plantenmateriaal te zien. Deze glassnijder bijvoorbeeld is in het larvale 
eindstadium gekomen en kan daardoor onder water niet goed meer ademen en zal vermoedelijk binnen enkele dagen uitsluipen. 
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dieren. Na de paring en eiafzet in april vindt de ontwikke-
ling van de larven in amper drie maanden plaats waarna 
begin augustus een nieuwe generatie volwassen libellen 
uitsluipt.
De duur van het ontwikkelingsproces van de larven en 
de mate van succes is van vele factoren afhankelijk. 
Watertemperatuur en voedselaanbod zijn al genoemd. 
Ook de hoogte van de zuurgraad en het zuurstofgehalte 
kunnen de ontwikkeling van de larven versnellen dan 
wel afremmen. Van soorten als gewone pantserjuffer, 
watersnuffel, viervlek of zwarte heidelibel zijn de larven heel 
zuurtolerant. Dit verklaart mede waarom ze soms massaal 
in zure vennen kunnen voorkomen waar veel andere 
soorten ontbreken. Omgekeerd hebben de larven van 
bijvoorbeeld weidebeekjuffer en blauwe breedscheenjuffer 
een hoog zuurstofgehalte nodig, een reden waarom ze 
vooral in stromende wateren te vinden zijn. Ook de aan- 
of afwezigheid van vissen en andere predatoren is van 
invloed op de overlevingskans van de larven. 

Volgroeide larven verlaten vaak in de vroege ochtenduren 
het water om uit te sluipen tot volwassen libel. De meeste 
soorten sluipen verticaal hangend aan een stengel uit, 
maar er zijn ook soorten die horizontaal uitsluipen op 
bladeren van waterplanten (roodoogjuffers) of op schaars 
begroeide zandstrandjes (rombouten). Tijdens het proces 
van uitsluipen, wat wel een uur in beslag kan nemen, is de 
libel erg kwetsbaar en vallen er vele ten prooi aan vogels, 
spinnen en zelfs mieren.
Eenmaal uit hun vervellingshuid gekropen zijn de verse 
dieren nog kleurloos. Ze pompen met hun lichaamsvloeistof 
het achterlijf en de vleugels op waarna het lichaam kan 
uitharden. Pas geruime tijd later vliegt de libel voor het 
eerste weg van het water. 
Na het uitsluipen blijven de vervellingshuidjes (exuviae) als 
stille getuigen in de vegetatie achter. De huidjes zijn met 
enige oefening tot op de soort te determineren en vormen 
zo een belangrijk aanvullend bewijs van de voortplanting 
van een soort op een bepaalde locatie. 

Kleurverloop bij heidelibellen 

Jonge mannetjes van heidelibellen zijn eerst geel en worden 
daarna rood. Naarmate zij ouder worden veranderd het rood via 
roodbruin naar bruin. Een uitzondering is het mannetje zwarte 
heidelibel, die verandert van geel/zwart naar vrijwel geheel zwart.

Viervlek

kan de ontwikkeling tot wel 5 jaar duren, bijvoorbeeld bij de 
gewone bronlibel. Overigens is het niet zo dat waterjuffers 
zich per definitie sneller ontwikkelen dan echte libellen. 
Veel heidelibellen (Sympetrum-soorten) bijvoorbeeld 
overwinteren als ei waarna de larven zich het volgend 
voorjaar ontwikkelen en nog dezelfde zomer uitsluipen. 

Bij pantserjuffers, die als ei overwinteren, ontwikkelen de 
larven zich heel snel, binnen een periode van circa 10 
weken waarna de volwassen dieren uitsluipen. 
Sterk afwijkend is de ontwikkeling bij de bruine en de 
noordse winterjuffer. Bij deze soorten overwinteren niet 
de eieren of de larven maar overwinteren de volwassen 

Uitwendige parasieten

Libellen kunnen in Nederland gehinderd worden door uitwendige 

parasieten. Dit zijn de larven van een aantal watermijtensoorten 

en één soort libellenbijtmug (knutje). Larven van watermijten 

zoeken larven van libellen op en verschansen zich op een veilige 

plek op het borststuk van de libellenlarve. Wanneer de libellenlarve 

uitsluipt hechten de mijtenlarven zich vaak op de onderkant van 

het borststuk of op het achterlijf. Bij sommige heidelibelsoorten 

kunnen de mijtenlarven zich ook op de vleugeladeren vastbijten. 

Geparasiteerde libellen kunnen veel hinder ondervinden van de 

mijten en kunnen door infecties verzwakken en daardoor zelf een 

gemakkelijke prooi worden.

Een andere libellenparasiet is de libellenbijtmug (Forcipomyia paludis), 

deze bijt zich voorzover bekend alleen vast op de vleugeladeren van 

libellen. Zowel juffers als libellen worden door deze libellenbijtmug 

geparasiteerd. Ze zitten zowel op de onder- als de bovenkant van de 

vleugels en zuigen hierbij bloed (haemolymfe) uit de vleugeladeren. 

Over de levenscyclus van deze knutjes is niet veel bekend, maar ze 

komen in Europa vooral voor in moerasgebieden. 

Larven van een watermijt onderop het borststuk van een 
vuurjuffer. 

Libellenbijtmuggen op de vleugeladeren van een vuurlibel. 
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Een tandem vuurjuffer zet eitjes af op fonteinkruid in een beekje van de Drentsche Aa. 

Volwassen stadium
Pas uitgeslopen libellen hebben weliswaar het volwassen 
stadium bereikt, maar zijn nog niet direct tot voortplanting 
in staat. Tijdens een periode van seksuele rijping, 
die enkele dagen tot meerdere weken in beslag kan 
nemen, verwijderen de meeste libellen zich van hun 
ontwikkelingswater. Meestal houden zij zich in deze periode 
op in aangrenzende graslanden en langs bosranden. 
Voor het laten rijpen van de voortplantingscellen hebben 
libellen veel voedsel nodig. De dieren zijn dan ook continue 
op jacht naar vliegen en muggen en andere kleine vliegende 
insecten die in de vlucht gevangen worden. In deze periode 
van seksueel volwassen worden krijgt de libel ook zijn 
uiteindelijke lichaamskleuren. 
Geslachtsrijpe libellen keren terug naar het water waar 
de mannetjes op zoek gaan naar een vrouwtje. Bij veel 
soorten houden de mannetjes er een territorium op na 
dat soms fel tegen ander manlijke soortgenoten wordt 
verdedigd. Het territorium markeert vaak een geschikt 
stukje voortplantingsbiotoop. Heen en weer vliegend of 
zittend op een uitzichtpunt bewaken de mannetjes hun 
gebied. 
Geslachtsrijpe vrouwtjes worden door de mannetjes van 
de meeste soorten doorgaans weinig subtiel bejegend. 
Meestal wordt er een overvaltactiek toegepast waarbij het 
mannetje in de vlucht het vrouwtje van achteren met zijn 
achterlijfsaanhangselen achter de kop beet grijpt en zo 
een tandem vormt. Uitgebreide vormen van “hofmakerij” 
komt bij libellen weinig voor, maar bij beekjuffers voeren 
de mannetjes een soort balts op waarbij de vleugels en 
het gekleurde “achterlicht” een belangrijke rol spelen in de 
verleiding van het vrouwtje. 

Een vrouwtje sierlijke witsnuitlibel dipt haar eieren af op het wateroppervlakte. Deze eitjes zakken daarna langzaam naar de bodem. 

Paringswiel van lantaarntje. Het mannetje heeft het vrouwtje 
achter de kop vast. De rode stip op het achterlijf van het vrouwtje 
is een larve van een mijt (parasiet).

Paringswiel van lantaarntje. Het vrouwtje zit met haar 
geslachtsorgaan aan het secundaire geslachtsorgaan van het 
mannetje gekoppeld. 

Een onvolledig paringswiel van lantaarntje. Het mannetje heeft 
hier na de paring het vrouwtje achter de kop losgelaten.

“Zwart van de Witsnuitlibellen”

Bij het monitoringonderzoek naar libellen worden alleen volwassen dieren geteld. Dat op deze manier echter maar een fractie van het werkelijke 

aantal uitgeslopen dieren wordt waargenomen blijkt uit een onderzoek wat op 12 mei 2001 aan de noordse witsnuitlibel in het Fochteloërveen 

is verricht. Op een traject van 50 meter langs een oeverkant, die tijdens het uitsluipen door de zon beschenen werd, werden alle huidjes geteld. 

Op dit traject bleken dat er 263 te zijn. Dit aantal alleen is al bijna evenveel als het totaal aantal waargenomen volwassen dieren gedurende het 

hele telseizoen, van begin mei tot half september. Er van uitgaande dat de totale oeverlengte met een overeenkomstig biotoop, in dit geval 

lijnvormige wateren met deels waterveenmosvegetatie, in het bezochte deel van het veengebied minimaal 5000 m bedraagt dan komt het 

totale aantal uitgeslopen dieren boven de 25.000 uit. De getelde aantallen volwassen dieren vormen daar maar een zeer flauwe afspiegeling 

van. Aangezien zeker niet alle op dat moment aanwezige huidjes zijn gevonden ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. Als we 

de omvang van het bezochte deelgebied projecteren op het totale Fochteloërveen met overeenkomstig biotoop dan komt het totaal aantal 

uitgeslopen dieren dicht bij de 250.000! Werkelijk “zwart van de witsnuitlibellen” dus. 

Larve van de noordse witsnuitlibel.
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Helder schoon water met voldoende onderwaterplanten heeft de voorkeur van veel libellensoorten. 

Een tandem houtpantserjuffers zet eieren af in de bast van een tak. 

Vrouwtjes van waterjuffersoorten komen vaak in twee kleurvormen voor, namelijk vrouwtjes die op mannetjes lijken (androchroom) 
en vrouwtjes die de typische onopvallende “vrouwtjes tekening” hebben (gynochroom). Dit verschijnsel wordt ook wel polychromie 
genoemd. 
De variabele waterjuffer als voorbeeld: A: mannetje. B: vrouwtje (gynochroom) en C: vrouwtje (androchroom).

♂ ♀ ♀

A CB

Na de paring, die enige minuten tot wel meer dan een uur 
kan duren, gaan de vrouwtjes meestal vrij snel over tot het 
afzetten van de eieren. 
De meeste waterjuffers zetten hun eieren af in zachte 
plantendelen vlak boven of onder de waterlijn. Eiafzettende 
wijfjes kunnen daarbij zelf ook grotendeels onder water 
verdwijnen. De houtpantserjuffer zet haar eieren bij voorkeur 
af in het zachte hout van jonge twijgen van elzen en wilgen 
die in de buurt van de oever staan. Als de eitjes hiervan 
uitkomen laten de prolarven zich gewoon in het water vallen. 
Mochten ze op de oever terechtkomen dan kunnen ze met 
huppende bewegingen alsnog het water bereiken. Ook 
glazenmakers (Aeshnidae) zetten hun eieren af in zachte 
plantendelen, doorgaans net onder de waterlijn.
Heidelibellen (Sympetrum sp.) en witsnuitlibellen (Leucor-
rhinia sp.) dippen de eieren met hun achterlijf in het water 

waarna ze tussen de waterplanten naar beneden zakken. 
Een gelachtig omhulsel zorgt bij sommige soorten ervoor dat 
de eieren, eenmaal in contact met het water, vastplakken aan 
allerlei plantendelen. Vaak ook worden de eieren in vochtig 
kaal zand afgezet. Een mogelijke periode van uitdroging van 
het zand overleven de eieren doorgaans probleemloos. 
Vrouwtjes die hun eivoorraad afgezet hebben sterven vrij 
spoedig daarna. Mannetjes blijven vaak nog een tijdlang 
aanwezig maar verdwijnen snel bij verslechterende 
weersomstandigheden. Waterjuffers leven in het volwassen 
stadium ongeveer twee weken, met uitschieters tot twee 
maanden. Echte libellen worden doorgaans iets ouder, met 
een maximum van circa tien weken. Een uitzondering hierop 
vormen de winterjuffers die als volwassen libel overwinteren 
en zo een levensduur van wel negen maanden kunnen 
bereiken.

“Kleurvormen bij vrouwtjes van waterjuffers”

Bij de meeste libellensoorten zijn de mannetjes anders gekleurd en getekend dan vrouwtjes. Bij waterjuffers komt nog een ander verschijnsel 

voor namelijk dat de vrouwtjes in verschillende kleurvormen (polychromie) voorkomen. Een goed voorbeeld hiervan is het lantaarntje, waarbij 

de vrouwtjes in verschillende kleurvormen voorkomen. 

Ongeveer de helft van de waterjuffersoorten (Coenagrionidae) die in Drenthe voorkomen hebben polychrome vrouwtjes. Er zijn twee 

groepen vrouwtjes te onderscheiden, namelijk vrouwtjes die op mannetjes lijken (androchroom) en vrouwtjes die onopvallend gekleurd zijn 

(gynochroom). Het mannelijke uiterlijk van de androchrome vrouwtjes heeft als nadeel dat ze meer opvallen voor predatoren en bij het vangen 

van prooien. Ook worden ze vermoedelijk minder snel door mannetjes benaderd om te paren, kunnen hierdoor meer foerageren en eieren 

afzetten zonder lastig gevallen te worden. Vooral bij hoge dichtheden zullen androchrome vrouwtjes dit voordeel hebben. In dit boek zijn bij de 

soortpagina’s van de waterjuffers de kleurvormen weergegeven.
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Een noordse glazenmaker eet een uit de bomen gevangen kielwants (Acanthosoma spec.).

Een gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum) eet een zuidelijke oeverlibel (Orthetrum coerulescens).

Voedsel

Libellen eten vooral andere insecten, voornamelijk muggen en vliegen. De prooi wordt zowel in de vlucht gevangen of, door sommige soorten, 

van de bodem of vegetatie afgeplukt.

Soort jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Weidebeekjuffer
Houtpantserjuffer
Gewone pantserjuffer
Tangpantserjuffer
Zwervende pantserjuffer
Tengere pantserjuffer
Bruine winterjuffer
Noordse winterjuffer
Lantaarntje
Tengere grasjuffer
Watersnuffel
Variabele waterjuffer
Azuurwaterjuffer
Speerwaterjuffer
Maanwaterjuffer
Grote roodoogjuffer
Kleine roodoogjuffer
Vuurjuffer
Koraaljuffer
Blauwe breedscheenjuffer
Paardenbijter
Zuidelijke glazenmaker
Vroege glazenmaker
Bruine glazenmaker
Blauwe glazenmaker
Groene glazenmaker
Venglazenmaker
Noordse glazenmaker
Grote keizerlibel
Zuidelijke heidelibel
Glassnijder
Beekrombout
Plasrombout
Smaragdlibel
Metaalglanslibel
Gevlekte glanslibel
Hoogveenglanslibel
Viervlek
Platbuik
Bruine korenbout
Gewone oeverlibel
Zuidelijke oeverlibel
Venwitsnuitlibel
Noordse witsnuitlibel
Gevlekte witsnuitlibel
Zwarte heidelibel
Bandheidelibel
Bloedrode heidelibel
Geelvlekheidelibel
Zwervende heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode heidelibel
Zuidelijke heidelibel
Vuurlibel

Vliegtijdentabel van libellen in de provincie Drenthe

= hoofdvliegtijd = vliegtijd
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Geologie, bodem
De bodem van de provincie Drenthe heeft de vorm van een 
omgekeerde schotel: hoger in het midden en lager aan de 
randen. Het hogere midden, het Drents Plateau, beslaat 
het grootste deel van de provincie. Vanuit het westen 
neemt de hoogte van het plateau richting het oosten toe. 
Op de Hondsrug, een langgerekte zandrug, ligt in de buurt 
van Emmen het hoogste punt. Evenwijdig aan de Hondsrug 
liggen enkele lagere zandruggen. In het zuiden, bij Havelte 
en Zuidwolde, liggen stuwwallen die in de voorlaatste ijstijd, 
het Salien, zijn gevormd.
In de Drentse bodem komt op veel plaatsen het slecht 
waterdoorlatende keileem voor. Dit zorgt ervoor dat 

4. Libellen in het Drentse landschap 

regenwater slecht in de bodem wegzakt, waardoor veentjes, 
vennen en hoogvenen zijn ontstaan. Keileem zorgt tevens 
voor een buffering van van de zuurgraad (rond een pH 
waarde van 5-6) in vennen en andere wateren.
Na de laatste ijstijd, het Weichselien, is het oppervlak dat 
vooral uit keileem bestond, bedekt geraakt met zand. Er 
ontstonden laagtes die vaak komvormig waren en hierin 
ontstonden de latere vennen. Door ijswerking zijn lokaal 
zogenaamde pingoruïnes ontstaan. Doordat het klimaat na 
de ijstijden warmer werd, begon tijdens het Holoceen de 
zeespiegel te stijgen waardoor de waterafvoer vanaf het land 
steeds meer ging stagneren. Mede dankzij de keileemlagen 
ontstonden er meren en grote hoogveengebieden. 

Lang geleden bestond het Drentse landschap uit bossen en venen.

Verandering van het landschap
Voordat de mens er verscheen werd het Drentse landschap 
gevormd door bossen en venen. Bossen zijn voor veel 
libellensoorten geen ideale biotopen. Waarschijnlijk 
waren er in de bossen wel natte laagtes aanwezig dankzij 
overstromingen of de activiteit van bevers. We mogen 
daarom wel aannemen dat Drenthe in die periode een 
andere libellenfauna heeft gekend met minder soorten dan 
tegenwoordig. 

Het landschap veranderde vanaf ongeveer 3000 jaar v. 
Chr. sterk toen de mens hier landbouw ging bedrijven. 
Bossen werden gekapt en maakten plaats voor weidegrond 
en akkerland. De bossen veranderden ook omdat door 
ingrijpen van de mens er een meer halfopen landschap 
ontstond. Grote grazers profiteerden van dit type landschap 
en er kwam meer voedsel, in de vorm van grassen, voor 
deze dieren ter beschikking.

Op de hoger gelegen zandgronden verdwenen de bossen 
om plaats te maken voor heidevelden. Ontbossing, 
uitputting van de bodem door de afvoer van voedingsstoffen 
en het regenrijke klimaat dat voedingsstoffen uitspoelde 
zorgden ervoor dat in de Brons- en IJzertijd (2100-750 jaar 
v Chr.) het oppervlak aan heidevegetaties steeds verder 
toe nam. Naast de heidegronden, waar uiteindelijk ook 
de zandverstuivingen zouden ontstaan, bleven bossen 
over op de keileemplateaus en in de beekdalen de 
elzenbroekbossen. Drenthe werd natter, omdat door de 
ontbossing minder regenwater door de bodem en bomen 
werd opgenomen. Op de plekken waar het regenwater 
niet werd afgevoerd ontstond hoogveen. De grote 
hoogveengebieden aan de randen zorgden ervoor dat 
Drenthe alleen nog goed via de beekdalen toegankelijk was. 
Dorpen hebben vaak ‘Wold’ in hun naam, een verwijzing 
naar de elzenbroekbossen in de beekdalen.

In de 11e eeuw begon men de hoogveengebieden te 
ontginnen. Dit gebeurde om landbouw te bedrijven, niet 
voor de turfwinning. Op het hoogveen, dat langzaam werd 
drooggelegd, werd boekweit geteeld. Later begon men met 
de winning van turf. Sloten en kanalen ontwaterden het 
hoogveen en maakten het mogelijk de turf af te voeren, de 
winning werd daardoor steeds grootschaliger. 
In de Middeleeuwen werden ook de beekdalen verder 

gecultiveerd. Bossen werden er gekapt, greppels gegraven 
en het broekbos werd vervangen door weiden. Deze 
weiden worden ook wel madelanden genoemd. Deze 
veranderingen zorgden voor nieuwe waterbiotopen, 
waardoor libellensoorten nieuwe kansen kregen. Het 
landschap werd meer open en de zon had meer invloed op 
de vegetatie. 

Esdorpenlandschap
Het Drentse landschap zoals we dat nu kennen is ontstaan 
in de vroege middeleeuwen. De nederzettingen werden 
permanent en het esdorpenlandschap ontstond. Op de 
hogere gronden lagen de dorpen en de bouwlanden, de 
essen, die permanent in cultuur bleven en in de beekdalen 
lagen de madelanden. De overige gronden bestonden uit 
bos en heide en werden gebruikt als graasgebied voor 
vee en er werden plaggen gestoken. Na de Middeleeuwen 
gebruikt de groeiende bevolking het landschap steeds 
intensiever en raakt Drenthe steeds verder ontbost. 
Stuifzanden ontstonden mede door overbegrazing omdat 
schapen niet alleen voor wol of vlees werden gehouden, 
maar vooral ook voor de mest. In de potstal werden 
heideplaggen als strooisel gebruikt. Het bouwland in het 
esdorpenlandschap werd bemest met het mengsel van 
heideplaggen en schapenmest uit de stal. De heides 
raakten steeds meer uitgeput wat resulteerde in de al eerder 
genoemde stuifzanden. De madelanden in de beekdalen 
werden niet bemest, de overstromingen van de beken ‘s 
winters voerden voedingsstoffen aan in de vorm van slib.

Natte heideterreinen werden vanaf de 18e eeuw met 
behulp van greppels drooggelegd om de leverbotziekte 
bij schapen te bestrijden. De kans is groot dat deze 
verdroging een negatief effect heeft gehad op sommige 
libellensoorten. De biodiversiteit op de heideterreinen nam 
door de toenemende verschraling steeds verder af en de 
grote monotone heides, zoals we die nog kennen uit het 
begin van de vorige eeuw, ontstonden. Libellen zullen niet 
alleen voorgekomen zijn in beekdalen, restanten hoogveen 
en bij vennen, maar ook bij dorpen in bijvoorbeeld 
drinkpoelen. 

Ontwikkeling van de landbouw
Aan het einde van de 19e eeuw kwam kunstmest beschik-
baar. Schapenmest en heideplaggen waren niet langer 
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nodig voor de bemesting van akkers en de heidevelden 
verloren langzamerhand hun functie als graasgebied voor 
schapen. Veel heidevelden werden door Staatsbosbeheer 
beplant met bos voor de productie van mijnhout. Het 
gebruik van kunstmest in de beekdalen betekende dat 
de onbemeste halfnatuurlijke graslanden verdwenen. De 
moderne landbouw deed in 1927 zijn intrede toen de eerste 
ruilverkavelingen begonnen. We krijgen vanaf die periode te 
maken met schaalvergroting, ontwatering en intensievering 
van de landbouw.
Ook het restant hoogveen werd ontgonnen, niet meer 
handmatig maar machinaal. De bovenste veenlaag, de 
bonkaarde, is niet geschikt voor de productie van turf. 
Deze bonkaarde werd in de veenderijen vermengd met 
de zandgrond die na het afgraven van het veen aan 
de oppervlakte lag. Zo ontstond de dalgrond waar met 
bemesting en ontwatering landbouw goed mogelijk is. 
Dorpen en steden breidden zich uit en namen steeds 
meer ruimte in beslag. Door ontginningen en het afgraven 
van hoogvenen nam het areaal landbouwgrond sterk toe. 
Deze activiteiten, die tot in de jaren zestig voortduurden, 
en de verstedelijking zorgden ervoor dat het landschap 
steeds meer versnipperd raakte. Zo bestaan er tussen de 
huidige natuurgebieden vaak geen ‘natuurlijke’ verbinden 
meer. Het afgraven van hoogveen had negatieve 
gevolgen voor de hoogveenlibellenn. Libellen kunnen vrij 
gemakkelijk grote afstanden afleggen en hebben, anders 
dan bijvoorbeeld amfibieën en reptielen, minder last 
gehad van versnippering van het landschap. Toch werden 
de omstandigheden voor libellen vanaf de jaren zestig 
steeds slechter omdat het landschap door de landbouw 

flink veranderde. Houtwallen werden gerooid, honderden 
poelen, vennen en dobben werden gedempt. Beken werden 
gekanaliseerd waardoor het water sneller het gebied kon 
verlaten en verdroging optrad. In de jaren zeventig nam het 
gebruik van landbouwgif toe en raakten sloten, vaarten en 
poelen vervuild. Oevervegetaties werden steeds effectiever 
gemaaid en daarnaast kregen de wateren steeds meer mest 
die wegspoelde van de landbouwgronden te verwerken. Zo 
werden wateren in landbouwgebieden vrijwel ongeschikt 
voor libellen. Tegenwoordig gaan intensivering en 
schaalvergroting in de landbouw nog steeds verder.

Milieuverandering
Vanaf de jaren zestig is het watermilieu in Nederland 
flink verontreinigd geraakt, mede door het ontbreken van 
milieuregels. Vanaf de jaren zeventig ontstond het besef 
dat er niet zonder meer geloosd kon blijven worden 
op het oppervlaktewater en dat dit via milieuwetgeving 
geregeld moest worden. Door het stoppen van lozingen 
en het zuiveren van afvalwater is de waterkwaliteit in 
veel beeklopen verbeterd. Ook in de meeste agrarische 
gebieden is de waterkwaliteit verbeterd. Dit laatste heeft 
er mede voor gezorgd dat het aantal libellensoorten in 
Drenthe de laatste decennia is gestegen.
Door de verontreininging van het oppervlaktewater, de 
verdroging en het inlaten van gebiedsvreemd water is veel 
van de libellenfauna verloren gegaan. Uit onderzoek is 
gebleken dat wanneer libellenlarven langdurig aan gifstoffen 
(insecticiden, zware metalen) worden blootgesteld dit, 
afhankelijk van de concentratie, gevolgen kan hebben voor 
de ontwikkeling van de larven en dus voor de populatie 
(NVL, 2002).

Vermesting en verzuring
De afgelopen eeuw zijn in Drenthe vrijwel alle wateren 
in Drenthe veranderd door vermesting en verzuring. 
Landbouw, industrie en verkeer hebben gezorgd voor 
vermesting: een onnatuurlijke toename van de hoeveelheid 
voedingsstoffen. Niet alleen via uit- en afspoeling van 
meststoffen, maar ook via depositie van ammoniak heeft 
overbemesting in de landbouw doorgewerkt naar het 
milieu. Luchtverontreining heeft gezorgd voor verzuring 
van het milieu door neerslag van stoffen als zwaveldioxide, 
ammoniak en stikstofoxiden. De kwaliteit van het 
ondiepe grondwater en het oppervlaktewater is hierdoor 
achteruitgegaan. 
Tegenwoordig is de vermesting een groter probleem dan 
de verzuring. In Drenthe heeft vermesting van vennen 
de meeste gevolgen voor de libellenfauna. Op matig De bandheidelibel is een recente nieuwkomer in de provincie 

Drenthe.

De vuurlibel breidt haar verspreidingsgebied uit door het warmer 
wordende klimaat.

voedselrijke vennen is de libellenfauna het soortenrijkst 
en juist deze vennen hebben het meest te lijden van de 
vermesting van het water. Specifieke libellensoorten van 
een dergelijk biotoop, zoals speerwaterjuffer en oostelijke 
witsnuitlibel verdwijnen en algemene, tolerante soorten als 
het lantaarntje, blijven over. 

Verdroging 
Vanaf de jaren zeventig is Nederland steeds droger 
geworden door de waterwinning en ontwatering ten 
behoeve van de landbouw. Biotopen die hierdoor 
droogvallen verliezen hun kwaliteit voor libellen, ook kan 
dit leiden tot een afname van de aanvoer van kwelwater 
elders. De verdroging heeft gezorgd voor het verdwijnen 
van verschillende libellensoorten. Enkele soorten zoals 
de zwervende pantserjuffer en geelvlekheidelibel, die een 
voorkeur hebben voor periodiek droogvallend. ondiep, snel 
opwarmend water, hebben mogelijk geprofiteerd van de 
verdroging. 

Klimaat 
Drenthe heeft een gematigd zeeklimaat. Hoogvenen en 
loofbossen zijn kenmerkend voor een dergelijk klimaat. 
Drenthe is, met een neerslag van 800 mm per jaar, nat voor 
Nederlandse begrippen. Ook temperatuur en hoeveelheid 
zonnenschijn wijken af, de winters zijn er kouder en het 
aantal zonne-uren is lager dan in de rest van Nederland.

CO2-toename
Planten- en diersoorten hebben zich altijd aan het 
veranderende klimaat aangepast. De klimaatveranderingen 
hebben ondermeer geleid tot andere verspreidingsgebieden. 

Hoogveengebied het Bargerveen.
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Een matig voedselrijk ven gelegen in het noorden van Drenthe.

Na de Kleine IJstijd (ongeveer van de 15e tot de 19e 
eeuw), is de temperatuur langzaam gestegen. Anno 2013 
is vastgesteld dat sinds de industriële revolutie de aarde 
opwarmt, het land- en zee-ijs smelt en de zeespiegel 
stijgt. Sinds het begin van de industriële revolutie is de 
concentratie van CO2 in de atmosfeer met bijna 40% 
toegenomen, deze toename is een gevolg van menselijke 
activiteiten. 
Broeikasgassen, waaronder CO2, doen de aarde op-
warmen. Het is daarom zo goed als zeker dat een groot 
deel van de recente opwarming is veroorzaakt door de 
mens, door de mens uitgestoten broeikasgassen. Er 
is nog wel onzekerheid over de precieze invloed van de 
broeikasgassen op de wereldgemiddelde temperatuur 
(Strengers et al. 2013). 
Libellen zijn goede vliegers die zich snel kunnen aanpassen 
op veranderende leefomstandigheden. Zo is de noordgrens 
van het verspreidingsgebied bij verschillende Nederlandse 
libellensoorten de laatste tien jaar dankzij het warmere 
klimaat aanzienlijk naar het noorden opgeschoven. Ook 
in Drenthe zijn de afgelopen jaren verschillende zuidelijke 
libellensoorten, zoals vuurlibel, zuidelijke keizerlibel en 
zuidelijke heidelibel verschenen. 

Biotopen in Drenthe
Drenthe kent veel verschillende waterbiotopen. Op het 
Drents Plateau liggen veel vennen, zandwinningplassen, 
enkele kanalen en vele sloten en ook ontspringen de 
meeste beeklopen hier. Aan de randen van het plateau 
liggen (ontgonnen) hoogvenen, laagvenen en monden 
sommige beken uit in meren en moerassen. 

Vennen
Door de heideontginningen in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw, de crisistijd, zijn in Drenthe veel vennen 
verdwenen. Van de naar schatting 3000 die er waren, zijn 
er minder dan 900 over. Veel veentjes zijn toen tot het 

maaiveld opgevuld. Grotere vennen hebben in het verleden 
te lijden gehad van de voedselrijke omgeving en zijn 
langzaam voedselrijker geworden. Vennen zijn natuurlijke 
laagten op het Drents Plateau. Ze zijn over het algemeen 
het hele jaar met water gevuld en voornamelijk afhankelijk 
van voedselarm regenwater. Soms komt er kwelwater uit 
de ondergrond aan de rand van een ven omhoog. Vennen 
kunnen zich meestal ongestoord ontwikkelen en de 
waterplanten, waaronder verschillende veenmossoorten, 
zijn in staat om een ven te verlanden. Hierdoor ontstaat 
een ontoegankelijk zompig veenpakket. Wanneer vennen 
geheel of gedeeltelijk zijn gevuld met veenmos worden ze 
ook wel veentjes genoemd. Het woord ‘ven’ is van Brabantse 
oorsprong. Vennen worden in Drenthe ook dobbe, gat, 
meer, plas, poel of koele genoemd. Alleen vennen met 
lagen die slecht water doorlaten zijn goed waterhoudend. In 

Ligging van vennen en veentjes in Drenthe (bron: Natuur in 
Drenthe)

vrijwel alle pingoruïnes en in veel uitblazingskommen heeft 
zich dicht onder de bodem in de loop der eeuwen door 
inspoeling van ijzer en fijn verdeeld organisch materiaal 
een dergelijke, slecht doorlatende laag gevormd. In vennen 
waar de slecht doorlatende laag ontbreekt is de waterstand 
afhankelijk van de grondwaterstand. In dit soort vennen 
vindt geen veenvorming plaats, aangezien de plantenresten 
bij uitdroging worden afgebroken. 
 
Laagvenen
Aan de randen van het Drents Plateau liggen laagveen-
gebieden. Tussen de Drentse zandgronden en de Groninger 
kleigronden vormen de omgeving van het Leekstermeer 

en de Peizer- en Eeldermaden een laagveengebied 
in de Kop van Drenthe. De laagveengebieden in het 
zuidwesten grenzen aan die van Noordwest-Overijssel. 
In de Middeleeuwen is de zee deze gebieden een aantal 
malen binnengedrongen en zijn er kleilagen afgezet. Deze 
kleiafzettingen in en op het veen zijn bepalend voor de 
waterhuishouding en de voedselrijkdom van het betreffende 
gebied.
Laagveen ontstaat onder invloed van het grondwater. 
De samenstelling van het laagveen hangt enigszins 
af van de grondwaterkwaliteit die op zijn beurt weer 
afhangt van de bodem, die is zelden zeer voedselarm. 
Grondwaterafhankelijke plassen raken vrijwel altijd steeds 

Laagveen bij Wapserveen in Zuidwest-Drenthe 

Bij matig voedselrijke vennen in Drenthe worden over het algemeen de meeste libellensoorten gezien. Dit ven (een pingo), gelegen aan de 
rand van het Nationaal Landschap Drentsche Aa, was van 2003 tot en met 2011 onderdeel van het Landelijk Meetnetten Libellen. In totaal 
werden 35 libellensoorten waargenomen. Door de ligging in de omgeving van enkele diepjes van de Drentsche Aa werden regelmatig 
soorten van stromend water, zoals weidebeekjuffer en blauwe breedscheenjuffer, waargenomen. Opmerkelijk waren twee waarnemingen 
in 2012 van een noordse glazenmaker aan de rand van het ven. 
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Een water in een laagveengebied in het vroege voorjaar met riet, holpijp en egelskop. Een geschikt voortplantingsbiotoop voor bijvoorbeeld 
noordse winterjuffer, glassnijder, vroege glazenmaker en gevlekte witsnuitlibel.

Hoogveen met typische veenmosvegetatie.

meer begroeid. Op den duur vormen de afgestorven 
plantenresten een barrière tussen de begroeiing en het 
grondwater zodat de vegetatie de voedingsstoffen niet 
meer kan benutten en er verzuring optreedt. Bovenop het 
laagveen kan op die manier een veenheide of zelfs een 
hoogveen ontstaan. Zo kan veenmos, een soort van een 
regenwatermilieu, zich vestigen op een drijvend rietveld met 
lisdodden, een typisch grondwaterafhankelijke begroeiing, 
wanneer de zode te dik wordt. 

Hoogvenen
Het belangrijkste bestanddeel van hoogveen is veenmos, 
een plant die onder vochtige, zure, voedselarme 
omstandigheden groeit. Dergelijke omstandigheden zijn 
aanwezig indien door een ondoordringbare laag van 
plantenresten de vegetatie het grondwater niet meer kan 

bereiken. Veenmos kan veel water opnemen en is geheel 
afhankelijk van regenwater. In het zure vochtige milieu 
verloopt de afbraak van organisch materiaal zeer traag 
zodat op termijn een dik pakket met organische resten, het 
veen, gevormd wordt. 
Behalve langs de randen van het Drents Plateau, 
en in de oerstroomdalen van Hunze en Vecht, heeft 
hoogveenvorming ook op grote schaal plaatsgevonden op 
vlakke delen van het plateau. Aan het einde van de vroege 
Middeleeuwen was Drenthe voor meer dan 40% bedekt 
met hoogveen. De hoogveengebieden zijn vrijwel helemaal 
afgegraven en ontgonnen. Zo resteren van het eertijds 
enorme Bourtangerveen alleen nog het Bargerveen en 
het Oosterbos. Het Fochteloërveen en het Witterveld zijn 
restanten van de Smildiger Venen.
Hoogveen is ook elders in Europa een van de meest 

Vrouwtje noordse glazenmaker zet eieren af in veenmos. Voormalige en huidige hoogvenengebieden in Drenthe

Huidig hoogveengebied

Voormalig hoogveengebied

Bargerveen (Bron: Google Earth, Aerodata International Surveys).
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bedreigde levensgemeenschappen geworden. Vanwege 
hun grootte zijn het Bargerveen, het Fochteloërveen en 
het Witterveld aangewezen als Natura 2000-gebied. In 
Drenthe is hoogveen een van de belangrijkste biotopen 
voor libellen. Hoogvenen hebben over het algemeen 
een soortenarmere libellenfauna dan vennen en worden 
meestal gedomineerd door de “zure vier”: gewone 

pantserjuffer, watersnuffel, viervlek en zwarte heidelibel. 
De noordse glazenmaker komt alleen in hoogveen en 
vennen voor en is afhankelijk van drijvend veenmos, 
waarin zij haar eieren afzet. In Drenthe leeft bijna driekwart 
van de Nederlandse populatie van deze soort. Dit geeft 
aan hoe belangrijk Drentse hoogvenen en vennen zijn voor 
de Nederlandse libellenfauna. 

Biotoop van noordse glazenmaker en venglazenmaker in het Bargerveen.

Het meanderende Loonerdiepje (Drentsche Aa) in de winter.

Stroomgebied van de Drentsche Aa nabij Oudemolen (Bron: Google Earth, Aerodata International Surveys).

Een vrouwtje weidebeekjuffer vrouwtje (midden) zet haar eieren af terwijl mannetjes boven water hun territorium verdedigen. Haar 
vleugels glimmen omdat ze een laagje lucht onderwater heeft meegenomen.

Beken 
In Drenthe liggen een aantal beekstelsels. Deze beek-
stelsels voeren water af van het Drents Plateau naar het 
noorden (Groningen), zuidoosten (De Vecht) en zuidwesten 
(Noordwest Overijssel) van de provincie.
Beken in Drenthe ontstaan uit puntbronnen (plaatsen waar 
water uit de grond omhoog stroomt) en helokrenen. In een 

helokreen komt het water over een vrij groot gebied aan 
het oppervlak en ontstaat een moeras, in Drenthe ook wel 
stroet genoemd. Het langzaam uit het moeras stromende 
water vormt de bovenloop van de beek. Deze bovenlopen 
zijn smal, ondiep en het water is voedselarm. In de 
middenloop is de beek breder en dieper en bevat het water 
meer mineralen die met het kwelwater uit diepere lagen in 
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De hoeveelheid regenwater bepaalt de waterstand in het Drentsche Aa gebied 

De blauwe breedscheenjuffer, een typische beeksoort.

weggespoeld.
In Drenthe is er sprake van twee beektypen, namelijk zand- 
en veenbeken. Zandbeken krijgen hun water van de hogere 
zandgronden. Typische zandbeken zijn de Drentsche 
Aa en het Drostendiep. Veenbeken zoals de Reest, 
het Schoonebekerdiep en de Hunze krijgen hun zure, 
mineraalarme water uit de hoogveengebieden. Helaas is 
de waterkwaliteit van de veenbeken door het veel kleiner 
worden van het oppervlakte aan hoogvenen veranderd. 
Ook het inlaten van voedselrijk, hard water heeft ervoor 
gezorgd dat de verschillen tussen beide beektypen kleiner 
zijn geworden. Hierdoor zijn ook de verschillen in flora en 
fauna tussen beide typen voor een deel verloren gegaan. 
Tijdens de 20e eeuw zijn veel beken in Drenthe 
gekanaliseerd. Vrijwel overal werden bochten afgesneden, 
waarmee een groot aantal unieke biotopen verloren is 
gegaan. De laatste decennia worden veel beken weer 
teruggebracht in hun min of meer oorspronkelijke staat.
Libellensoorten zoals weidebeekjuffer, beekrombout en 
blauwe breedscheenjuffer zijn in Drenthe vooral afhankelijk 
van de beken. 

het beekwater zijn gekomen. In de benedenlopen is het 
verhang kleiner geworden, stroomt het water langzamer en 
is de voedselrijkdom van het water toegenomen.

Drentse beken zijn laaglandbeken met een gering 
verhang. Door dit laatste meanderen deze beken 
vaak sterk. De vorm van de oever verandert door het 
stromende water, omdat de oevers kunnen afkalven. De 
diepte van de beek varieert omdat zand op plekken kan 
bezinken waar de stroomsnelheid laag is. Door variatie in 
bodemsubstraat, diepte, stroomsnelheid en oevers zijn er 
in beken verschillende milieutypen aanwezig. Beekwater 
is zuurstofrijker en heeft een meer constante temperatuur 
dan stilstaand water. In beekdalen is de keileem vaak 

Weidebeekjuffer mannetjes.

Meren en moerassen
De provincie Drenthe bezit weinig grote wateren. De 
meeste liggen langs de randen van het Drents Plateau. Het 
zijn meren, moerassen en zandplassen. In het verleden 
stagneerde de waterafvoer in Drenthe door de stijging 
van de zeespiegel en ontstonden er moerasgebieden. 
Het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer hebben een 
natuurlijke oorsprong. De overige grote wateren zoals het 
Paterswoldse Meer en het Friesche Veen zijn veenplassen 
die ontstaan zijn door uitbaggeren van het veen voor de 
turfwinning. Verlanding in de meren en andere grotere 
wateren wordt grotendeels veroorzaakt door vegetaties 

van boven het water uitgroeiende moerasplanten die 
zich vanuit de oevers uitbreiden. Verlandingsvegetaties 
ontstaan echter in deze wateren zelden omdat harde wind 
afslag van de noord- of noordoost oevers veroorzaakt.

Gegraven watergangen

Kanalen 
In Drenthe ligt 500 km aan kanalen. Dit zijn brede, 
lijnvormige, voornamelijk voor de scheepvaart gegraven 
wateren die vaak zijn beschoeid met houten of stalen 
wanden. Soms werden beken hiervoor rechtgetrokken. 

Leekstermeer (Bron: Google Earth, Aerodata International Surveys).

Het Mondengebied, een voorbeeld van een ontgonnen hoogveengebied. (Bron: Google Earth, Aerodata International Surveys).
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Het water is er in het algemeen erg voedselrijk. De vaarten 
werden gebruikt om turf te vervoeren. Nu hebben ze een 
belangrijke functie voor de aan- en afvoer van water. Zo 
wordt tijdens droogtes ook water naar hogere gedeelten van 
de provincie gepompt. 
Tijdens het Witte Hokkenproject (zie pagina 49) werden 
relatief weinig libellen langs bevaren kanalen gevonden. 
Voor libellen zijn dit marginale biotopen. De laatste decennia 
zijn veel oevers van kanalen natuurvriendelijker gemaakt. Dit 
zorgt er voor dat libellen zich beter bij deze wateren kunnen 
vestigen en voortplanten. In veel vaarten groeien drijvende 
waterplanten zoals gele plomp en waterlelie. Wanneer 
kanalen niet meer bevaren worden en de vegetatie blijft 
staan, ontwikkelt zich soms een bijzondere libellenfauna. In 
dergelijke omstandigheden kan zelfs de bruine korenbout 
populaties vormen, zoals bijvoorbeeld in het Oranjekanaal 
bij Emmen in 2009. 

Sloten 
Sloten vormen in het Drentse landschap kenmerkende en 
structuurbepalende elementen. Ze dienen als waterafvoer 
en als afscheiding tussen percelen. De meeste sloten 
liggen in graslandgebieden. Sloten in de lagere delen van 
de provincie worden vaak ook door kwelwater gevoed. In 
hoger gelegen gebieden staan sloten een groot deel van 
het jaar droog.

Wateren in de vroegere hoogveengebieden
Om het hoogveen voor de turfwinning te ontwateren werden 
wijken, monden en kanalen gegraven. De wijken waren 
hierbij de smalste, bevaarbare wateren. Het hoogteverschil 
tussen maaiveld en waterpeil is bij wijken over het algemeen 
vrij groot. Hierdoor zijn de taluds doorgaans vrij steil en 
vormen voor veel libellensoorten geen optimaal biotoop. 

Deze wateren, die een groot deel uitmaken van de drentse 
oppervlaktewateren, liggen vooral in de grootschalige 
akkerbouwgebieden die ontstaan zijn dankzij de turfwinning. 

Zandwinningsplassen
In Drenthe liggen, verspreid over de provincie, ongeveer 
negentig plassen die door zandwinning ontstaan zijn, 
sommige zijn nog steeds in exploitatie. De grootste plassen 
hebben een oppervlakte van meer dan 80 hectare, grote 
plassen kunnen diep zijn, wel 40 meter. Sommige kleinere 
plassen, die vaak veel minder diep zijn (enkele meters) 
hebben een recreatie- of een natuurfunctie gekregen. Bij 
de huidge zandwinning wordt meestal rekening gehouden 
met natuurontwikkeling en worden ondiepe oeverzones of 
eilandjes aangelegd. Vooral de plasrombout profiteert van 
grote zandwinningsplassen in Drenthe. 

Landbiotoop voor libellen
Op de kaart van Drenthe met de libellensoorten per km hok 
is te zien dat de hoogvenen, Drentsche Aa en bepaalde 
vennen in boswachterijen de rijkste libellenfauna hebben. 
Voor een deel zal er sprake zijn van een waarnemerseffect, 
omdat in dergelijke gebieden meer waarnemingen worden 
gedaan, maar de kaart geeft een redelijk goed beeld van 
de verdeling van het aantal libellensoorten in Drenthe. De 
waterbiotopen zijn voor het voortbestaan van libellen het 
belangrijkst, toch zijn er in Drenthe twee libellensoorten 
die ook sterk afhankelijk zijn van landbiotoop, namelijk 
de noordse en de bruine winterjuffer. Beide leven en 
overwinteren als volwassen libel ruim negen maanden op 
het land. 
Deze winterjuffers planten zich in Drenthe in geschikt 
waterbiotoop voort en zijn voor overleving afhankelijk van 
hun overwinteringsgebieden. 

Een gegraven watergang bij Nieuw-Weerdinge.
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Uit onderzoek is gebleken dat te veel betreding van 
het overwinterings-biotoop zeer nadelig is voor de 
overlevingskansen van winterjuffers. Voor een succesvolle 
overwintering hebben de juffers een biotoop nodig waar 
vanaf oktober tot en met april hoge grassen, kruiden en 
struiken aanwezig zijn. Wanneer de vegetatie in deze 
periode gemaaid wordt, overleven de meeste winterjuffers 
niet.
Winterjuffers overwinteren in Drenthe op heideterreinen 

Het aantal waargenomen libellensoorten per kilometerhok in de provincie Drenthe in de periode 
1900 tot en met 2015.

Libellenrijkdom van de Drentse kilometerhokken aan de hand van de van 1900 tot en met 2015 waargenomen soorten. Een klein deel 
van de kilometerhokken kent een zeer rijke libellenfauna.
Het hoogste aantal libellensoorten dat in een kilometer hok is waargenomen bedraagt 37.
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en in coulissenlandschappen. In het coulissenlandschap 
profiteren zij van de door houtwallen beschutte terreinen 
en overwinteren ze in bijvoorbeeld bramen en in hoge 
grasvegetaties. De zonbeschenen houtwallen zijn feitelijk 
zonnige bosranden die voor veel warmteminnende insecten 
een goed biotoop vormen. Kap en dunning van houtwallen 
vindt tegenwoordig nog maar weinig plaats waardoor 
beschaduwing toeneemt en een struik- en kruidlaag zich 
niet goed kan ontwikkelen. 
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Veel hoogveen- en heidegebieden in Drenthe zijn ontgonnen 
en in landbouwgrond omgezet. Tegenwoordig is dan ook 
meer dan de helft van Drenthe bedekt met akkers en 
weiden. In deze landbouwgebieden liggen watergangen in 
allerlei soorten en maten. De vraag is of deze waterbiotopen 
met hun omgeving voor libellen een alternatief vormen voor 
de oorspronkelijke biotopen. Dit hoofdstuk vergelijkt de 
libellenfauna van twee natuurgebieden, het Bargerveen en 
NP Dwingelerveld, met die van agrarische gebieden in hun 
directe omgeving. Beide natuurgebieden hebben de Natura 
2000-status. 
Bij deze vergelijking zijn de gegevens gebruikt waarmee 
ook de verspreidingskaarten gemaakt zijn.
 
Nationaal Park Dwingelderveld
Het in het zuidwesten van Drenthe gelegen NP 
Dwingelderveld is vooral bekend door de uitgestrekte 
heidevelden en de vele veentjes. Dit gebied, met een 

oppervlak van bijna 4000 hectare, is het grootste en 
belangrijkste natte heidegebied van West-Europa. 
Halverwege de twintigste eeuw is een klein deel van het 
heidegebied ontgonnen en ontwaterd via een uitgebreid 
stelsel van sloten. Dit deel is tientallen jaren gebruikt 
als grasland en akkers (zie foto). In 2013 is de bovenste 
voedselrijke laag van dit landbouwgebied afgegraven en is 
dit gebied weer “teruggegeven” aan de heide. 
De agrarische “tegenhanger” is een gebied van ongeveer 
5000 hectare ten westen van NP Dwingelerveld. Akkers en 
weiden met watergangen hebben hier de plaats ingenomen 
van heiden, hoog- en laagveen. In dit gebied liggen de 
dorpen Ansen, Ruinen en Weerwille, esgronden en enkele 
beekdalen.

Tabel 1 (zie pagina 44) geeft de libellensoorten weer die 
zijn aangetroffen in beide gebieden. Opvallend is dat 
beide soorten roodoogjuffer alleen in het agrarisch gebied 

5. Libellen in agrarische gebieden

Nationaal Park Dwingelderveld met het ingesloten voormalig landbouwgebied “het Noordenveld”. In 2013 is de bouwvoor van dit 
agrarisch gebied geheel afgegraven. (Bron: Google Earth, Aerodata International Surveys)

Anser hooi- en weilanden. In juni werden langs de oever over een lengte van 50 meter zes soorten waargenomen. Dit waren grote 
keizerlibel, vuurjuffer, platbuik, azuurwaterjuffer, grote roodoogjuffer en lantaarntje.

zijn waargenomen, evenals de glassnijder en de bruine 
korenbout. De zwarte heidelibel, een typische bewoner 
van heideterreinen en veentjes, is ongeveer even vaak 
aangetroffen in het natuurgebied als daarbuiten. 
In het NP Dwingelderveld zijn vooral libellen van vennen 
aangetroffen, zoals de noordse, de gevlekte en de 
venwitsnuitlibel en de noordse en de venglazenmaker. 
Opmerkelijk is dat de watersnuffel, eveneens een typische 
vensoort, vaker in het agrarisch gebied is gevonden dan op 
het Dwingelderveld. Ruim de helft van de soorten komt in 
beide gebieden voor.

Bargerveen 
Het Bargerveen is met een oppervlak van ongeveer 3100 
hectare het grootste hoogveengebied van ons land. Het is 
een restant van het Bourtangerveen dat met een grootte van 
170.000 hectare ooit het grootste hoogveen van Nederland 
was. In het Bargerveen liggen veenmeertjes (meerstallen) 

Ruinerwold. In mei werden langs deze sloot met enkele krabben-
scheerplanten en veel kroos azuurwaterjuffers gevonden.

waar hoogveenvorming duidelijk zichtbaar is. 
De libellenfauna hier wordt vergeleken met die van het 
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Tabel 1: De libellenfauna van het NP Dwingelderveld en 
omliggend agrarische gebied in de periode 2007 - 2012. 
In de tabel staan de percentages waarin de libellensoorten in 
beide gebieden voorkomen. 
* = Habitatrichtlijnsoort. ** = Rode lijst.

% voorkomen Dwingelderveld Agrarisch

Noordse witsnuitlibel 100 0

Venwitsnuitlibel ** 100 0

Maanwaterjuffer ** 100 0

Tangpantserjuffer 100 0

Venglazenmaker ** 100 0

Zwervende heidelibel 100 0

Geelvlekheidelibel 100 0

Gevlekte witsnuitlibel * 100 0

Noordse glazenmaker ** 100 0

Groene glazenmaker * 100 0

Tengere pantserjuffer 96 4

Koraaljuffer 93 7

Zwervende pantserjuffer 92 8

Bruine winterjuffer 83 17

Bruinrode heidelibel 81 19

Viervlek 80 20

Smaragdlibel 80 20

Tengere grasjuffer 77 23

Gewone oeverlibel 67 33

Vuurlibel 67 33

Vuurjuffer 62 38

Grote keizerlibel 60 40

Paardenbijter 60 40

Azuurwaterjuffer 60 40

Steenrode heidelibel 57 43

Houtpantserjuffer 56 44

Gewone pantserjuffer 55 45

Bloedrode heidelibel 55 45

Noordse winterjuffer * 50 50

Platbuik 43 57

Zwarte heidelibel 43 57

Vroege glazenmaker 36 64

Bruine glazenmaker 32 68

Blauwe glazenmaker 29 71

Lantaarntje 29 71

Variabele waterjuffer 23 77

Metaalglanslibel 21 79

Watersnuffel 12 88

Weidebeekjuffer 12 88

Blauwe breedscheenjuffer 6 94

Bandheidelibel 4 96

Kleine roodoogjuffer 0 100

Glassnijder 0 100

Bruine korenbout 0 100

Grote roodoogjuffer 0 100

Totaal aantal soorten 41 35

NP Dwingelderveld met de ligging van de uurhokken van het 
natuurgebied (groen) en het aangrenzend agrarisch gebied (bruin) 
in Zuidwest-Drenthe.

Mondengebied, een agrarisch gebied ten noorden van het 
Bargerveen. Dit gebied is een ontgonnen hoogveen van 
ongeveer 25.000 hectare. In het Mondengebied liggen 
veel wijken met een gevarieerde water- en oevervegetatie. 
Sommige wateren waren bedekt met een dichte laag 
algenflab, andere waren vrij van flab en bevatten op het oog 
schoon, helder water. De libellenfauna verschilde hierdoor 
ook sterk. Zo werd bij inventarisaties langs sommige 
wijkoevers een tiental soorten over een oeverlengte van 
50 meter aangetroffen, terwijl bij een vlakbij gelegen wijk 
geen enkele libel werd waargenomen. De aanwezigheid 
van onderwaterplanten en een rijke oevervegetatie was 
meestal bepalend voor de aanwezigheid van libellen.

Tabel 2 (zie volgende pagina) laat de in het Bargerveen 
en in de agrarische omgeving aangetroffen soorten zien. 
De soortensamenstelling wijkt niet sterk af van het Dwing-
elderveld en omgeving. Soorten die typisch zijn voor ven-
nen en veentjes worden (vooral) in het Bargerveen aan-
getroffen. In juni werden in het agrarische gebied vooral 
variabele waterjuffer en grote roodoogjuffer waargenomen. 
Hierbij kwam de variabele waterjuffer in de hoogste dicht-
heden voor, maar de grote roodoogjuffer bleek in meer kilo-
meterhokken voor te komen.

Kanaal in Zwindersche veld (omgeving Coevorden) in augustus 
2011. Een kanaal met veel grote roodoogjuffers (tandems), blauwe 
breedscheenjuffers (tandems) en enkele lantaarntjes.

Tabel 2: De libellenfauna van het Bargerveen en omliggend 
agrarische gebied in de periode 2007 - 2012. 
In de tabel staan de percentages waarin de libellensoorten in 
beide gebieden voorkomen. 
* = Habitatrichtlijnsoort. ** = Rode lijst.

% voorkomen Bargerveen Agrarisch

Venwitsnuitlibel ** 100 0

Tangpantserjuffer 100 0

Noordse glazenmaker ** 100 0

Vuurlibel 100 0

Zwervende heidelibel 100 0

Bruine korenbout 100 0

Gevlekte witsnuitlibel * 100 0

Bruine winterjuffer 100 0

Bandheidelibel 100 0

Venglazenmaker ** 92 8

Maanwaterjuffer ** 91 9

Bruinrode heidelibel 83 17

Tengere pantserjuffer 82 18

Koraaljuffer 75 25

Smaragdlibel 73 27

Zwarte heidelibel 70 30

Geelvlekheidelibel 67 33

Viervlek 60 40

Noordse witsnuitlibel 57 43

Vuurjuffer 50 50

Houtpantserjuffer 50 50

Platbuik 48 52

Gewone pantserjuffer 44 56

Bloedrode heidelibel 40 60

Blauwe glazenmaker 38 62

Grote keizerlibel 34 66

Paardenbijter 33 67

Blauwe breedscheenjuffer 33 67

Steenrode heidelibel 30 70

Variabele waterjuffer 29 71

Gewone oeverlibel 27 73

Metaalglanslibel 27 73

Bruine glazenmaker 17 83

Watersnuffel 15 85

Lantaarntje 13 87

Vroege glazenmaker 11 89

Weidebeekjuffer 8 92

Kleine roodoogjuffer 7 93

Glassnijder 5 95

Groene glazenmaker * 0 100

Azuurwaterjuffer 0 100

Grote roodoogjuffer 0 100

Totaal aantal soorten 39 33

De glassnijder werd tijdens het witte hokkkenproject in het 
Mondengebied vaak waargenomen, soms meerdere mannetjes 
tegelijk en ook paringsactiviteit.

Grote roodoogjuffer is de meest typische bewoner van agrarische 
gebieden in Drenthe. 

Het Bargerveen met de ligging van de uurhokken van het 
natuurgebied (groen) en het aangrenzend agrarisch gebied (bruin) 
in Zuidoost-Drenthe.
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Tweede Exloërmond in 2010. Voorbeeld van een goed libellenhabtat in een akkerbouwgebied tussen bieten en aardappelen. Eind juni 
werden hier op 50 meter oeverlengte zeven soorten (imago’s) waargenomen. Het water was helder met veel ondergedoken en drijvende 
waterplanten.

Niet altijd is water bepalend voor de aanwezigheid van libellen. In mei werden in een akkergebied bij Drijber, in een greppel waar nauwelijks 
water in stond, drie fouragerende metaalglanslibellen, een verse glassnijder, drie platbuiken en twee viervlekken waargenomen.

De libellenfauna van natuurgebieden en van agrarische 
gebieden 
Tabel 3 (zie volgende pagina) vergelijkt de libellenfauna 
van beide natuurgebieden met die van beide agrarische 
gebieden. Het aantal soorten is in de natuurgebieden iets 
hoger dan in de agrarische gebieden. Een aantal soorten, 
zoals tangpantserjuffer, zwervende pantserjuffer, noordse 
glazenmaker, zwervende heidelibel, noordse witsnuitlibel, 
venwitsnuitlibel en gevlekte witsnuitlibel blijkt strikt 
gebonden aan natuurgebieden. 
Beide roodoogjuffers, de grote en de kleine, zijn de enige 
libellensoorten die uitsluitend in agrarische gebieden 
werden aangetroffen. 
Uit de gegevens blijkt dat door de ontginningen sommige 
soorten verdwenen en andere verschenen zijn. Agrarische 
gebieden hebben voor een deel een eigen libellenfauna 
en zijn, mits de watergangen goed beheerd worden, 
waardevolle biotopen voor libellen en een verrijking voor de 
Drentse libellenfauna. 

Soort naam Waargenomen

Venwitsnuitlibel ** alleen in natuurgebieden

Tangpantserjuffer 

Zwervende heidelibel 

Noordse glazenmaker ** 

Gevlekte witsnuitlibel *

Venglazenmaker ** meer in natuurgebieden

Tengere pantserjuffer dan in agrarisch gebied

Maanwaterjuffer **

Zwervende pantserjuffer

Geelvlekheidelibel

Koraaljuffer

Bruine winterjuffer

Vuurlibel

Bruinrode heidelibel

Smaragdlibel

Tengere grasjuffer

Viervlek

Noordse witsnuitlibel 

Vuurjuffer evenveel in natuurgebieden

Gewone oeverlibel als agrarische gebieden

Zwarte heidelibel

Houtpantserjuffer

Gewone pantserjuffer

Noordse winterjuffer * 

Grote keizerlibel

Bloedrode heidelibel 

Steenrode heidelibel

Paardenbijter

Platbuik

Azuurwaterjuffer

Blauwe glazenmaker

Variabele waterjuffer

Vroege glazenmaker

Metaalglanslibel minder in natuuurgebieden

Bruine glazenmaker dan in agrarische gebieden

Lantaarntje

Watersnuffel

Weidebeekjuffer

Bruine korenbout vrijwel alleen in agrarische

Blauwe breedscheenjuffer gebieden

Bandheidelibel

Kleine roodoogjuffer 

Glassnijder

Grote roodoogjuffer alleen in agrarische gebieden

In deze greppel in de omgeving van Hoogeveen, met weinig water 
tussen twee maisakkers, werden in de maand mei over 20 meter drie 
vuurjuffers, een azuurwaterjuffer en een lantaarntje aangetroffen.

Tabel 3: De libellenfauna van Bargerveen en NP Dwingelerveld 
vergeleken met die van naburige agrarische gebieden.
Op basis van het voorkomen zijn de libellen ingedeeld in zes 
categoriën.
* = Habitatrichtlijnsoort. ** = Rode lijst.

De platbuik werd ongeveer evenveel in de natuurgebieden als in 
de agrarische gebieden waargenomen.

Territoriaal zwarte heidelibel mannetje in een bijna uitgedroogde 
greppel nabij Koekange (Zuidwest-Drenthe).

Voortplantingsplaats van de bandheidelibel in Zuidwest-Drenthe. 
In juli werden tientallen verse imago’s bij dit water aangetroffen.



49

Gegevensverwerking & Methodiek

48

Libellen

Op 7 juni 2009 is door twee werkgroepleden een inventarisatie in 

het agrarisch gebied in de omgeving van Roswinkel en Emmer-

Compascuum uitgevoerd. Het was die dag maximaal 16 graden en 

daardoor geen bijzonder goed libellenweer. Het was bewolkt met af 

en toe een klein beetje zon en een spatje regen. Die dag werden 32 km-

hokken geïnventariseerd. Per locatie werd ongeveer 50 - 100 meter 

oeverkant op de aanwezigheid van libellen onderzocht. Van bijna alle 

sloten/wijken bleken de kanten gemaaid, meestal aan één kant (foto 

hieronder). Tijdens de inventarisaties troffen we acht libellensoorten 

aan. Op bijna elke locatie werd de grote roodoogjuffer waargenomen. 

Lantaarntje, variabele waterjuffer en azuurwaterjuffer werden tevens 

regelmatig aangetroffen. De overige vier soorten konden slechts in 

een enkel kilometerhok worden genoteerd.

Wijk bij Roswinkel langs de weg “Noordelijke vennen”. Hier werden, vooral op de goed begroeide vlakke oevers, exemplaren van 
lantaarntje, azuurwaterjuffer, variabele waterjuffer en grote roodoogjuffer aangetroffen.

Procentuele verdeling van het aantal waargenomen 
exemplaren tijdens de inventarisatie van de 32 kilometerhokken 
nabij Roswinkel.

Procentuele verdeling van het aantal libellensoorten per 
kilometerhok waargenomen tijdens de inventarisatie van de 
32 kilometerhokken nabij Roswinkel. Op bijna de helft van het 
aantal locaties werden slechts twee soorten gezien. 
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Variabele waterjuffer werd lokaal regelmatig in het Mondenge-
bied met tientallen exemplaren tegelijk waargenomen.

6. Gegevensverwerking en methodiek 

In dit hoofdstuk wordt de herkomst, betrouwbaarheid en 
verwerking van de verspreidingsgegevens beschreven. 

Gegevens
De verspreidingsgegevens van libellen in Drenthe zijn voor 
het grootste deel afkomstig van de Nationale Databank Flora 
en Fauna (NDFF). De betreffende gegevens (ongeveer 
175.000 waarnemingen) zijn door de NDFF gevalideerd 
waardoor het bestand alleen betrouwbare waarnemingen 
bevat. Vergeleken met de eerste druk zijn dit ruim 20.000 
waarnemingen minder. De reden hiervoor is dat in de eerste 
druk ook waarnemingen van een strook van 5 km buiten 
de provinciegrens in de gegevens zijn meegenomen. In de 
tweede druk zijn deze waarnemingen buiten beschouwing 
gelaten.
Een klein deel van de gegevens is afkomstig van 
medewerkers van de provincie Drenthe omdat niet alle 
waarnemingen van de provincie in de NDFF database 
zijn ingevoerd. De meeste waarnemingen betreffen 
libellenimago’s, een klein deel betreft larven of larvenhuidjes. 
Voor het nader vaststellen van enkele zeldzame soorten 
is de Commissie Waarnemingen Nederlandse Odonaten 
(CWNO) geraadpleegd.

Databestand
De database van de NDFF is door de libellenwerkgroep 
handmatig gecheckt op ontbrekende waarnemingen 
(waarnemingen van zeldzame soorten die bekend waren 
bij de werkgroep, maar ontbraken in het bestand), tevens 

zijn zoveel mogelijk dubbele waarnemingen verwijderd. De 
verspreidingskaarten van de libellensoorten zijn met behulp 
van het software programma ArcGIS samengesteld. 

Witte Hokkenproject
Dit project is in 2007 gestart om de verspreiding van 
libellen in de provincie zo volledig mogelijk vast te stellen. 
De provincie Drenthe telt 2844 kilometerhokken. Het 
Witte Hokkenproject had als doel alle kilometerhokken, 
waaruit nog geen waarnemingen bekend waren, 
minimaal een keer op de aanwezigheid van libellen te 
onderzoeken. Om dit te kunnen bereiken hebben we aan 
de hand van verspreidingsgegevens van 2000 tot en met 
2007 bepaald welke kilometerhokken bezocht moesten 
worden. De natuurgebieden in Drenthe bleken de best 
geïnventariseerde gebieden. Andere gebieden zoals 
woonwijken, kantoorwijken, industrieterreinen en agrarische 
gebieden zijn niet tot nauwelijks geïnventariseerd en 
daarom besloten we vooral tijd te steken in het onderzoeken 
van deze gebieden. In 2008 werd gestart met het uitvoeren 
van het project en in 2012 waren uiteindelijk alle kilometer 
-hokken minimaal één keer bezocht. Nog completer was 
geweest om zowel in het voorjaar als in de zomer dezelfde 
kilometerhokken te inventariseren, maar dit bleek in de 
beoogde periode organisatorisch en logistiek niet haalbaar.

Verspreidingskaarten
Het boek geeft de verspreiding van de libellenfauna van 
de provincie Drenthe weer in twee perioden, namelijk van 

2007

2010

20092008

2011
De kaarten van het Witte Hokkenproject vanaf 2007 tot en met 2011. De zwarte stippen in het kaartje van 2007 zijn de waarnemingen 
van 1997 tot en met 2007. 

Het Witte Hokkenproject
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Alle libellenwaarnemingen van voor en na het jaar 2000. Kilometerhokken met de aanduiding “nulwaarneming” zijn wel bezocht in het 
kader van het Atlasproject, maar er zijn geen waarnemingen van libellen gedaan.

Het aantal waarnemingen (n= 173.316) vanaf 1900 tot en met 2015. Nb de schaal is logaritmisch. 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1900 tot en met 1999 (zwarte open vierkanten) en van 
2000 tot en met 2015 (rode stippen). De eerste periode is 
ongeveer tien keer langer maar betreft nog geen vijfde van 
het totaal aantal waarnemingen. 

Fenologiegrafieken 
Bij vrijwel elke soort geeft de fenologiegrafiek het aantal 
individuen van een soort over alle jaren per periode van tien 
dagen weer. Afwijkende gegevens zijn niet meegenomen, 
zoals waarnemingen die als één jaarperiode of als datum 
1 januari zijn ingevoerd. Gegevens van aangrenzende 
uurhokken van de provincie Drenthe zijn voor het 
samenstellen van de grafieken gebruikt. In een balk (links) 
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7. Soorten in Drenthe 

Paringswiel koraaljuffer

wordt in het oranje de vliegtijd weergegeven en in het rood 
de vliegtijd waarin de hoogste aantallen zijn gezien.
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De mannetjes van deze libel zijn metallic blauw, ze 
hebben een donkerblauwe band over hun vleugels. 
De wijfjes zijn metallic groen, hun vleugels zijn 
doorschijnend groen of groenbruin. De naam 
weidebeekjuffer beschrijft beknopt het biotoop van 
deze libel: beken in een open landschap. Langs veel 
Drentse beken is in de zomer de vlinderachtige vlucht 
te zien van mannetjes die elkaar proberen te verjagen 
of in een groepje een wijfje achtervolgen. 

Biotoop
Weidebeekjuffers zijn vooral te vinden op en bij langzaam 
stromend water. Dat water moet wel zuurstofrijk en van een 
redelijke kwaliteit zijn. Vooral bij beken is deze soort aan te 
treffen, maar ook langs kanalen, sloten of greppels met een 
beetje stroming komt ze voor. 
Deze beekjuffer heeft een voorkeur voor onbeschaduwde 
oevers met een structuurrijke vegetatie. De mannetjes 
kiezen hier hun uitkijkposten op een uitstekende stengel. 
Wanneer de oevervegetatie laag is, kunnen ook planten die 
boven het water uitsteken als uitkijkpost gebruikt worden. 
De aanwezigheid van waterplanten is nodig voor de eiafzet, 
maar als het water te dicht begroeid raakt, dan verdwijnt 
deze libel. 
Na het uitsluipen verlaat de weidebeekjuffer het 
geboortewater. Tijdens de rijpingsfase is ze dan ook aan te 
treffen in heel andere biotopen, zoals weilanden en langs 
bosranden. 

Leefwijze
Deze libel vliegt van mei tot oktober, de hoofdvliegtijd duurt 
van eind mei tot half juli.
Geslachtsrijpe mannetjes bezetten een territorium langs 
de oever van het voortplantingswater en bewaken dit 
territorium vanaf een uitkijkpost in de vegetatie. De territoria 
zijn enkele vierkante meters groot. Wanneer de dichtheid 
hoog is, zijn de territoria veel kleiner, dan kan er om de paar 
decimeter een mannetje in de vegetatie zitten. 
Als een wijfje zijn territorium binnenvliegt, voert het 
mannetjes een baltsvlucht uit, om haar naar de plek voor 
de eiafzet te leiden. Een paringsbereid wijfje reageert op 
deze baltsvlucht door te gaan zitten. Vervolgens vindt de 
paring, die enkele minuten duurt, plaats. Mannetjes zonder 
territorium gebruiken andere tactieken om te paren, zo 
kunnen ze naar wijfjes zoeken in de vegetatie, tandems 
aanvallen en splitsen of passerende wijfjes achtervolgen.
Na de paring zet het wijfje, niet meer in tandempositie, 
haar eieren af op drijvende waterplanten. Soms loopt ze 
hierbij langs een stengel het water in en zet ze, helemaal 
ondergedoken, haar eieren af in de stengel. Tijdens de 
eiafzet houdt het mannetje concurrenten op afstand.
De eieren komen voor de winter uit. De larven overwinteren 
een of twee keer, zij leven tussen waterplanten en tussen 
wortels van oevergewassen. De volgroeide larve klimt 
langs de stengel van een waterplant naar boven en sluipt 
een stukje boven de waterspiegel uit. 
De geslachtsrijpe dieren rusten ’s nachts in de buurt van het 
voortplantingswater in de structuurrijke vegetatie, de wijfjes 

Weidebeekjuffer mannetje.

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens Status in Nederland

Vrij algemeen

Landelijke trend

Sterke toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

4373

Eerste waarneming

27-4-1992

Laatste waarneming

29-9-2015

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Weidebeekjuffer jong vrouwtje.
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op een afstand van maximaal 70 meter, de mannetjes iets 
minder ver. Vooral mannetjes rusten soms in groepen van 
enkele tientallen exemplaren.

Verspreiding
Het voorkeursbiotoop, de laaglandbeek, is in grote delen 
van Drenthe te vinden. De verspreidingskaart laat dit 
duidelijk zien: vooral in Noord- en in Zuid-Drenthe geven 
de stippen duidelijk aan waar de verschillende beken en 
beeksystemen, zoals de Drentsche Aa, de Hunze en de 
Reest liggen. 
Manger en Abbingh (2005) vermelden dat de weide-
beekjuffer in een aantal Zuid-Drentse beeksystemen 
minder vaak lijkt voor te komen. Gezien het aantal 
kilometerhokken, ook in Zuid-Drenthe, waar deze soort 
inmiddels is waargenomen, lijkt zij zich verder over de 
provincie te verspreiden. Dit is in overeenstemming met 

de positieve landelijke trend voor deze libel, die onder 
andere veroorzaakt wordt door het nog steeds toenemen 
van de waterkwaliteit. Het aantal kilometerhokken waarin 
de weidebeekjuffer aangetroffen is, zal echter ook 
toegenomen zijn door de grotere waarnemingsinspanning 
van de laatste jaren. 

Toekomst/Bedreiging
Dankzij de verbeterde waterkwaliteit, natuurontwikkelings-
projecten en beekherstel en de warmere zomers neemt 
deze soort de laatste jaren in aantal toe. Bij handhaving 
of verbetering van de huidige waterkwaliteit is de 
weidebeekjuffer dan ook te verwachten bij elk Drents 
water met enige stroming. Het verdient wel aanbeveling 
om, wanneer in het vliegseizoen oevers gemaaid worden, 
dit gefaseerd te doen, omdat deze libel oevers met een 
structuurrijke vegetatie nodig heeft. 

Weidebeekjuffer mannetje.

Weidebeekjuffer larve.

Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa

Het Drentsche Aa gebied vormt voor de weidebeekjuffer het belangrijkste leefgebied in de provincie. In dit gebied bereikt de soort de hoogste 

dichtheid. Het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap wordt Europees gezien als een redelijk ongeschonden beeksysteem van de laaglandbeken 

die samen de Drentsche Aa vormen. Het Nationaal landschap omvat niet het hele stroomgebied, maar er bestaat wel een brede samenwerking 

met betrekking tot inrichting en maatregelen.

De beken worden gevoed door bron-, kwel- en regenwater. Vaak is het water al heel oud voordat het aan de oppervlakte verschijnt en bevat 

daardoor veel mineralen zoals ijzer en kalk.

Weidebeekjuffer vrouwtje zet onder water haar eieren af in het stromende water van de Drentsche Aa.

De Drentsche Aa is voor de weidebeekjuffer één van de beste leefgebieden in Drenthe.
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“Wondjes” in de bast van een boomtak waarin de 
houtpantserjuffer haar eieren heeft afgezet.

Vooral dankzij het lange achterlijf is de houtpantserjuffer 
onze grootste pantserjuffer. Zij is metaalgroen 
van kleur, de blauwe berijping, die vaak bij andere 
pantserjuffers aanwezig is, ontbreekt altijd. Vrouwtjes 
zetten hun eieren op een bijzondere plek af: in hout, bij 
voorkeur in twijgen die boven water hangen. Het is de 
enige Nederlandse libel die haar eieren op deze wijze 
afzet.

Biotoop 
De houtpantserjuffer plant zich voort in allerlei stilstaand 
en zwakstromend water. De belangrijkste eis die aan het 
voortplantingswater wordt gesteld is de aanwezigheid van 
bomen en struiken met over het water hangende takken. 
Na het uitsluipen, tijdens de rijpingsfase, verblijven deze 
juffers bij voorkeur op beschutte plaatsen, op enige afstand 
van het water. Ze kunnen dan bijvoorbeeld langs singels, 
hagen, bosschages en in hoog opgaande ruigten gevonden 
worden. Ook in parken en bij stadsvijvers met struiken en 
boomgroepen komt deze soort voor.

Leefwijze 
Eieren worden in de nazomer afgezet en komen in het 
volgende voorjaar uit. De prolarven vallen daarbij vanuit de 
takken in het water. Dieren die in de buurt van het water 
op de grond vallen, proberen met huppende bewegingen 
alsnog het water te bereiken. De larven leven tussen 
water- en oeverplanten en voeden zich met allerlei kleine 
kreeftachtigen en muggenlarven. Vanaf eind juni sluipen de 
larven uit. 
De geslachtsrijpe dieren keren, na de rijpingsfase die zich 
op enige afstand van het water afspeelt, terug naar het 
voortplantingswater. Na de paring vliegen de dieren als 
tandem naar een eiafzetplaats. Als het vrouwtje de plaats 
geschikt vindt, zet ze haar eieren in kleine groepjes bij elkaar 
af. Na elk groepje verplaatst de tandem zich een stukje en 

zet het volgende groepje eieren af. Bepaalde takken zijn 
soms zo gewild dat een aantal tandems daar tegelijk eieren 
afzet. Op de plek waar een ei is afgezet vormt de schors 
een bobbeltje. Dergelijke takken zijn te herkennen aan dit 
patroon van bobbeltjes.
Houtpantserjuffers hebben hun hoofdvliegtijd in augustus 
en september, maar de soort kan in een mooie nazomer tot 
eind oktober aangetroffen worden. 

Verspreiding 
De houtpantserjuffer is een algemene soort, die in de 
hele provincie gevonden kan worden. Waarnemingen van 
vóór het jaar 2000 komen vooral uit het gebied van de 
Drentsche Aa en de rest van Noord-Drenthe. De huidige 
verspreidingskaart laat zien dat de soort in heel Drenthe 
voorkomt. 
Het grote aantal nieuwe vindplaatsen in het oosten en zuiden 
van Drenthe is opvallend. Hieruit blijkt dat bij gericht zoeken 
in vermeend onaantrekkelijke kilometerhokken in het 
veenkoloniale landschap ook libellen worden aangetroffen. 
Om correcte verspreidingsgegevens te verkrijgen is het dus 
noodzakelijk om ook dergelijke gebieden te inventariseren. 
In agrarische gebieden is deze soort vooral te vinden bij 
sloten met bomen of struiken langs de oever. Alleen in 
zeer open agrarische gebieden komt zij minder voor. Daar 
ontbreken veelal de voor de voortplanting noodzakelijke 
bomen en struiken langs de talrijke lijnvormige wateren.

Toekomst / Bedreiging 
De houtpantserjuffer is in Drenthe een algemene soort die 
geen specifieke beschermingsmaatregelen nodig heeft. 
Het aanleggen van vijvers in nieuwbouwwijken met een 
beplanting van bomen of struiken langs de oever komt de 
soort ten goede. Het gefaseerd snoeien van begroeiingen 
zorgt ervoor dat er voldoende voortplantingsmogelijkheden 
aanwezig blijven. 

Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis

Houtpantserjuffer mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Lichte toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

4577

Vroegste waarneming

13-5-2004

Laatste waarneming

12-11-2015

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Tandem van de houtpantserjuffer.
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Van ei tot imago

Vanaf september begint de paring 

van de houtpantserjuffer en zetten de 

vrouwtjes, in de buurt van water, eitjes 

af in de bast van takken. 

In het najaar ontwikkelen de eitjes zich 

direct en overwinteren in diapauze. In 

de bast ontstaan door de groeiende 

embryo’s bobbeltjes. Begin april 

sluipen de prolarven uit (zie rechts op 

de foto) en vallen ze in het water of 

op de oever. De larven ontwikkelen 

zich snel, in twee maanden doorlopen 

ze daarbij negen tot dertien stadia. 

Ze houden zich op tussen de water-

planten en verblijven ook vaak aan het 

wateroppervlak, waar het water meer 

zuurstof bevat. 

Vanaf begin augustus kruipen de 

larven via waterplanten uit het water 

en sluipen dan uit (fotoserie onderaan 

de pagina).

Houtpantserjuffer
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Deze metaalkleurige juffer zit, net als de andere 
pantserjuffers, met gespreide vleugels. Mannetjes zijn 
blauw berijpt op enkele achterlijfsegmenten. Deze soort, 
die sterk op de tangpantserjuffer lijkt, is in Drenthe zeer 
algemeen en komt in grote aantallen voor bij verzuurde 
vennen, maar is ook te vinden in laagveengebieden en 
bij plassen en sloten met een rijke begroeiing. 

Biotoop 
De gewone pantserjuffer wordt vooral in grote aantallen 
gevonden bij zure vennen en andere stilstaande wateren, 
zoals plassen met een rijke vegetatie van grassen, biezen 
en zeggen. Maar ook kan men de soort aantreffen bij 
sloten en kanalen en in laagveengebieden. In Drenthe 
is eveneens vastgesteld dat zij zich in zwak stromende 
kwelsloten voortplant en dat zij voorkomt op kanalen en 
gekanaliseerde beeklopen.
In laagveengebieden geeft zij de voorkeur aan wateren met 
krabbenscheer. In brede en smalle sloten in agrarisch gebied 
kan men haar voornamelijk vinden in de oevervegetatie die 
hoofdzakelijk uit grassen en kruidachtige planten bestaat. 
Bij kwelsloten en bij minder zure vennen en plassen is deze 
soort vaak te aan te treffen tussen lidrus, holpijp, grassen 
en cypergrassen, die op de oever en in oeverzone groeien. 
Deze pantserjuffer kan zich ook goed handhaven in wateren 
met een wisselende waterstand.
Het lijkt erop dat van de gewone pantserjuffer tegenwoordig 
meer dieren gezien worden bij sloten, kanalen en beken. 
Herstel van natuurvriendelijke oevers en beekherstel met 
de daaropvolgende pionierbegroeiing in de plas-draszone 
kunnen hierbij een rol gespeeld hebben. 

Leefwijze 
De eieren worden meestal in levend plantenweefsel 
afgezet, vaak in stengels van biezen of russen. Dit 
gebeurt zowel boven als onder water en meestal in 
tandemformatie. Eieren worden hoofdzakelijk in de 
maanden augustus en september afgezet en komen 
medio april uit. De larven houden zich op tussen de 
water- en oevervegetatie en voltooien hun larvale 
ontwikkeling in ongeveer twee maanden. Het uitsluipen 
vindt vooral in juni en juli plaats. 
Als de directe omgeving van het uitsluipwater een 
geschikt jachtbiotoop vormt, bijvoorbeeld grasland met 
een afwisselende vegetatie van kruiden, blijven de 
uitgeslopen dieren daar jagen. Als dit niet het geval is, 
kunnen zij ook op enige afstand van het uitsluipwater 
aangetroffen worden. In agrarisch gebied zal het meest 
geschikte jachtbiotoop vaak de slootoever zijn, de 
pantserjuffers blijven daar dan na het uitsluipen. Vaak 
kan men veel exemplaren bij elkaar aantreffen in pollen 
pitrus of pijpenstrootje. 

Adulte vrouwtjes zijn vaak op enige afstand van 
het water te vinden, hierdoor zijn paringen bij het 
water minder algemeen. Mannetjes van de gewone 
pantserjuffer staan bekend om hun pogingen te 
paren met andere juffersoorten, ook met mannelijke 
exemplaren.
De gewone pantserjuffer kan van begin juni tot en 
met september waargenomen worden, in een mooie 
nazomer zelfs wel tot eind oktober. De hoofdvliegtijd 
duurt in Drenthe van half juli tot eind augustus.

Gewone pantserjuffer mannetje.

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa Status in Nederland

Zeer algemeen

Landelijke trend

Matige afname

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

7763

Vroegste waarneming

14-5-2001

Laatste waarneming

30-10-2005

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Verspreiding 
De gewone pantserjuffer kan overal in de provincie 
waargenomen worden. De meeste waarnemingen worden 
gedaan bij vennen in de boswachterijen. Ook in de grote 
hoogveengebieden, het Bargerveen en het Fochteloërveen, 
is de soort zeer algemeen. In het Nationaal Park (NP) 
Dwingelderveld met zijn vele vennen en plassen is de soort 
talrijk. De kaart laat tevens zien dat de gewone pantserjuffer 
in nagenoeg alle beekdalsystemen voorkomt en eveneens 
in overwegend agrarisch gebied veel te vinden is.

Toekomst / Bedreiging 
Deze soort is in Drenthe algemeen en momenteel niet 
bedreigd. In het Landelijk Meetnet Libellen laat de soort een 
matige afname zien. Mogelijk hangt deze afname samen 
met de afname van sterk verzuurde wateren. Speciale 
beschermingsmaatregelen zijn momenteel niet nodig.

Gewone pantserjuffer vrouwtje.Gewone pantserjuffer jong vrouwtje.
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Uitgekleurde mannetjes van deze metaalkleurige juffer 
hebben helderblauwe ogen en zijn deels blauw berijpt. 
Deze juffer zit vaak met gespreide vleugels, een kenmerk 
dat zij deelt met alle pantserjuffers. De tangpantserjuffer 
lijkt sterk op de gewone pantserjuffer, maar is iets forser 
gebouwd. Deze pantserjuffer is een soort van de hogere 
zandgronden, daarbuiten is zij veel zeldzamer.

Biotoop 
De tangpantserjuffer is veelal bij voedselarme tot matig 
voedselrijke vennen te vinden, maar ook in moerassen 
en in oeverzones van zeer kleine en middelgrote plassen. 
Buiten Drenthe komt deze soort ook in duinvalleien en bij 
leemkuilen voor. 
Deze pantserjuffer heeft een voorkeur voor ondiepe wateren 
met een dichte water- en oeverbegroeiing. Vaak vallen de 
verlandingszones van deze wateren in de zomer droog, wat 
een positieve invloed lijkt te hebben op de populatie. De 
oeverbegroeiing bestaat veelal uit biezen, russen en zeggen. 
Grotere populaties zijn te vinden bij vennen en plasjes in 
heide- en hoogveengebieden, wateren die vaak geheel of 
gedeeltelijk omgeven zijn door bos. In laagveengebieden is 
zij niet of nauwelijks aan te treffen. 
De wateren waar de tangpantserjuffer vaak voorkomt zijn 
hoofdzakelijk tijdelijke wateren met een redelijk snelle 
successie. Zwarte heidelibel, viervlek en gewone pantserjuffer 
zijn andere kenmerkende soorten voor de vennen en 
plasjes waar de tangpantserjuffer voorkomt. Ook wordt zij 
regelmatig aangetroffen samen met geelvlekheidelibel en 
met de zwervende pantserjuffer, andere soorten met een 
voorkeur voor tijdelijke en gedeeltelijk opdrogende wateren. 

Leefwijze 
In de vegetatie of langs de oever van het voortplantingswater 
zoeken de volwassen mannetjes naar een vrouwtje. De 

Tangpantserjuffer  Lestes dryas

Tangpantserjuffer mannetje.

mannetjes zijn hierbij niet of nauwelijks territoriaal. Paringen 
kunnen lang duren, tot wel 2,5 uur en vinden vaak op enige 
afstand van de voortplantingswateren plaats. 
De tangpantserjuffer zet haar eieren hoofdzakelijk af in 
stengels van moerasplanten zoals biezen en zeggen. Meestal 
gebeurt dit in tandemformatie net boven het wateroppervlak. 
Vaak worden de eieren afgezet op gedeeltelijk of geheel 
drooggevallen oevers en plasjes. De eieren overwinteren 
en komen in het voorjaar uit. De larven zijn, in het relatief 
ondiepe en warme water, tot op een diepte van ongeveer 30 
cm te vinden. Mede dankzij de snel stijgende temperatuur 
van het ondiepe water groeien de larven snel, ze kunnen 
soms zelfs minder ontwikkelingsstadia doormaken. De 
larven sluipen in de periode van eind mei tot half augustus 
uit en zijn vaak de eerst vliegende pantserjuffers van het 
seizoen. De meeste imago’s worden waargenomen in juli 
en augustus, maar in jaren met warme lentes kunnen ook in 
juni al grotere aantallen gezien worden. 
Deze soort is zwerflustig en kan zich ver van de 
uitsluipplek verwijderen. Dit zwerfgedrag kan nodig zijn 
omdat bij een snelle successie het voortplantingsbiotoop 
op termijn ongeschikt wordt voor de tangpantserjuffer 
en vestiging elders noodzakelijk is. Dit zwerfgedrag kan 
ook waarnemingen in voor deze juffer minder geschikte 
gebieden verklaren.

Verspreiding 
De tangpantserjuffer is een typische soort van de hogere 
zandgronden. Op het Dwingelder- en het Balloërveld en 
in boswachterijen, zoals het Drents Friese Wold wordt zij 
veel waargenomen. Ook is ze in zeer kleine en middelgrote 
natuurgebieden te vinden. In het stroomgebied van de 
Hunze, in het gebied ten oosten van de Hondsrug en in de 
laagveengebieden in het zuidwesten van Drenthe ontbreekt 
deze pantserjuffer. 

Status in Nederland

Vrij algemeen

Landelijke trend

Sterke toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

1132

Vroegste waarneming

23-5-2001

Laatste waarneming

26-9-1986

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Tangpantserjuffer vrouwtje.

Toekomst / Bedreiging 
In het Landelijk Meetnet Libellen laat deze juffer een sterke 
toename zien, maar in Drenthe lijkt zij eerder stabiel in 

haar voorkomen. Beheermaatregelen, die voorkomen dat 
voortplantingswateren geheel dichtgroeien, kunnen gunstig 
werken om de soort te behouden of terug te krijgen. 

Tangpantserjuffer jong mannetje.
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De zwervende pantserjuffer komt vooral in het 
Middellandse-Zeegebied voor; in sommige jaren trekt 
deze soort naar het noorden. Sinds de invasie van 
1994 handhaaft deze juffer zich in Nederland. Het is de 
enige pantserjuffer met een tweekleurige vlek aan de 
voorrand van de vleugel (het pterostigma): bruin aan 
de binnenkant, wit aan de buitenkant.

Biotoop
Dankzij haar zwerfgedrag is deze juffer in allerlei biotopen 
aan te treffen. De soort is in Drenthe sterk gebonden aan 
vennen op de zandgronden. De larven van deze juffer 
worden elders in Europa gevonden in allerlei wateren 
zoals vennen, drinkpoelen, slenken in hoogvenen, tijdelijke 
plasjes en oeverzones van grote meren. Het afzetten 
van eieren vindt meestal plaats in ondiepe wateren die 
tenminste voor een deel door de zon beschenen worden 
en waarvan de waterstand schommelt. De eieren worden 
in de zomer afgezet in smalbladige oeverplanten, zoals 
biezen, russen en zeggen. Dankzij de meestal geringe 
diepte van het voortplantingswater kan de zon dit in het 
voorjaar snel opwarmen, iets wat gunstig is voor een snelle 
ontwikkeling van de larven.

Leefwijze 
Zwervende pantserjuffers in Nederland zijn óf nieuw 
aangekomen zwervers uit het zuiden, óf afkomstig uit in 
het jaar daarvóór afgezette eieren. Deze eieren komen in 
het voorjaar uit. De larve ontwikkelt zich binnen korte tijd 
in het snel opwarmende water en sluipt uit in de periode 
eind mei tot eind augustus. Deze soort vliegt van begin 

juni tot begin oktober, de hoogste aantallen worden in de 
maanden juli en augustus gezien.
De rijpingsfase, de periode tussen het uitsluipen en 
de voortplanting, duurt bij deze soort lang, in Midden-
Europa vermoedelijk een week of zes. Waarschijnlijk 
is dit de periode waarin, soms geholpen door de wind, 
gezworven wordt en nieuwe voortplantingswateren worden 
gekoloniseerd. 
Bij het voortplantingswater zijn vooral geslachtsrijpe 
mannetjes, pas uitgeslopen dieren en tandems aanwezig. 
Dit wijst erop dat de vorming van tandems, net als bij 
andere pantserjuffers, elders plaats vindt. De zwervende 
pantserjuffer houdt zich, ook net als andere pantserjuffers, 
veel op in enkele decimeters hoge vegetaties.
Het wijfje zet haar eieren boven de waterspiegel af, zij 
boort een gaatje in een plant en legt daar een ei in. Eiafzet 
kan ook plaats vinden in planten in of rond een inmiddels 
opgedroogd plasje. Als in de herfst en winter de plas 
weer volloopt met water kunnen de eieren in het voorjaar 
uitkomen. De eieren overwinteren en zijn goed bestand 
tegen koude en droogte. 

Verspreiding 
De kilometerhokken waarin de zwervende pantserjuffer 
is waargenomen, liggen verspreid over heel Drenthe. In 
deze kilometerhokken liggen in het algemeen heidevelden 
met vennetjes, het voortplantingsbiotoop van deze libel. 
Deze soort is zwerflustig, sommige exemplaren hebben 
zelfs de Waddeneilanden bereikt. Het is dus goed mogelijk 
om exemplaren ver van het voortplantingsbiotoop aan te 
treffen. 

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus

Zwervende pantserjuffer mannetje. Zwervende pantserjuffer mannetje en een vrouwtje rechts.

Toekomst / Bedreiging
Door invasies of de komst van zwervers uit het zuiden 
fluctueren de aantallen in Nederland van deze soort sterk. 
De laatste jaren lijken populaties zich langer te kunnen 
handhaven, misschien een gevolg van warmere zomers. 
De zwervende pantserjuffer wordt in Drenthe vooral 

Status in Nederland

Vrij algemeen

Landelijke trend

Onzeker

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Zeer zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

358

Vroegste waarneming

1-6-2008

Laatste waarneming

8-10-2005

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

in natuurgebieden aangetroffen. Dit voorkomen in 
natuurgebieden, het grote kolonisatievermogen, waardoor 
geschikte biotopen snel bezet kunnen worden en ook de 
warmere zomers, zorgen ervoor dat de soort momenteel 
niet bedreigd wordt.
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Dit is de kleinste van de inheemse pantserjuffers. 
De achterkant van de kop is tweekleurig: van boven 
metaalgroen en aan de onderkant geel, met een scherpe 
scheiding ertussen. Het mannetje krijgt alleen aan 
het eind van het achterlijf een blauwe berijping. Deze 
combinatie komt bij geen enkele andere Nederlandse 
pantserjuffer voor. Deze pantserjuffer is vooral te 
vinden in hoogveengebieden en bij heidevennen op de 
zandgronden.

Biotoop 
De tengere pantserjuffer is een sterk aan zandgrond 
gebonden, kenmerkende soort van heidevennen en licht 
verstoorde hoogvenen. Vooral bij matig voedselrijke vennen 
met verlandingsvegetaties, zoals kleine beschut gelegen 
bosvennen met een verlandingszone met riet, pitrus en 
zeggen, kan de soort lokaal talrijk zijn. 

Leefwijze 
Deze pantserjuffer is een nazomersoort die in Drenthe haar 
hoofdvliegtijd heeft van begin augustus tot en met begin 
september. 
Na de paring zet het vrouwtje haar eieren doorgaans in 
tandemformatie af. Soms gaat ze daarbij met de vleugels 
onder water. De eieren worden afgezet in stengels van 
water- en oeverplanten, zoals russen, biezen en riet. Na 
een overwintering komen de eieren in het voorjaar uit. 
In snel opwarmende, ondiepe oeverzones kunnen de 
larven zich in korte tijd ontwikkelen. Ze leven van allerlei 
waterorganismen, bijvoorbeeld muggenlarven en kleine 
kreeftachtigen. Na het uitsluipen, doorgaans vanaf begin 
juli, blijven de jonge imago’s vaak in de buurt van het 

voortplantingswater. Ook geslachtsrijpe dieren houden zich 
in de buurt van het water op, waar de mannetjes achter 
passerende vrouwtjes aangaan.

Verspreiding 
Tot het begin van de jaren ‘90 was de tengere pantserjuffer 
een zeldzame verschijning in Drenthe. Deze soort kwam 
tot die tijd vooral in de zuidelijke helft van Nederland voor. 
Sinds 1985 is deze pantserjuffer met name in Zuidwest-
Drenthe sterk in aantal toegenomen. Begin jaren ’90 lag 
het zwaartepunt van de verspreiding in Nederland zelfs 
in Zuidwest-Drenthe. Inmiddels is de soort algemeen 
en verspreid door de hele provincie aan te treffen en er 
is nog steeds sprake van toename. Wel liggen bijna alle 
vindplaatsen in de bekende natuurgebieden, zoals de 
boswachterijen met hun vele vennen. Concentraties van 
vindplaatsen liggen in het Dwingelderveld, in het gebied 
tussen Havelte en Uffelte, in Boswachterij Gieten-Borger 
en in het Drents-Friese Wold. In de Zuidoosthoek is het 
Bargerveen een belangrijk leefgebied voor de tengere 
pantserjuffer.

Toekomst / Bedreiging 
Terwijl de tengere pantserjuffer in de Rode Lijst van1997 nog 
als ‘kwetsbaar’ te boek stond en gold als ‘achteruitgaand’ 
en ‘zeldzaam’, is zij in de Rode Lijst van 2011 niet meer 
opgenomen. In Drenthe is de soort algemeen. De sterke 
vooruitgang kan mogelijk worden toegeschreven aan de 
klimaatverandering in combinatie met een verbeterde 
waterkwaliteit in de vennen. Dit laatste mede dankzij de 
afname van de toevoer van voedingsstoffen en het minder 
zuur worden van de neerslag.

Tengere pantserjuffer Lestes virens

Tengere pantserjuffer mannetje.

Status in Nederland

Vrij zeldzaam

Landelijke trend

Sterke toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

5052

Vroegste waarneming

15-5-2000

Laatste waarneming

20-11-2006

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Tengere pantserjuffer vrouwtje.
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De bruine winterjuffer is een onopvallende, lichtbruin 
gekleurde juffer met op de rug een donkere bronskleurige 
tekening. Net als bij de noordse winterjuffer is de 
levenscyclus anders dan bij de overige Nederlandse 
libellen: winterjuffers overwinteren niet als ei of als 
larve maar als imago (volwassen libel). Deze soort 
plant zich vooral voort in matig voedselarm water, 
zoals vennen of plasjes. In Zuid- en Midden-Nederland 
is deze soort plaatselijk vrij algemeen, in Drenthe is zij 
zeldzaam.

Biotoop 
Deze juffer overwintert in struiken en bijvoorbeeld houtwallen 
op kleine of middelgrote beschutte heidevelden op de 
hogere zandgronden. De voortplanting vindt vooral plaats 
op matig voedselarme wateren met zeggen, rietkragen en 
lisdodde, zoals vennen en plassen. In laagveengebieden 
planten bruine winterjuffers zich ook voort op beschut 
gelegen sloten en petgaten. Voor de eiafzet is het nodig dat 
er voldoende drijvende plantenresten aanwezig zijn. 

Leefwijze 
Mannetjes wachten meestal aan de oevers van de 
voortplantingswateren waar de vrouwtjes iets later arriveren. 
Vrouwtjes verblijven alleen bij het water voor de paring en 
de eiafzet. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet grijpt 
het mannetje een vrouwtje en vormt een tandem. Soms 
zoeken de mannetjes op verder van het water gelegen 
locaties naar vrouwtjes. Het paringswiel blijft geruime tijd 
gekoppeld. De eitjes worden, meestal in tandemformatie, 
afgezet in op het water drijvend plantenmateriaal, vooral in 
resten van lisdodde en riet. De larven sluipen in de nazomer 
van hetzelfde jaar uit op planten in de oeverzone.
Dankzij het overwinteren leven de volwassen exemplaren 
lang, sommige exemplaren wel een tiental maanden. Het 

hele jaar zijn dan ook bruine winterjuffers aan te treffen. In 
de periode tot begin juni zijn dit exemplaren die overwinterd 
hebben en zich (gaan) voortplanten; in de periode vanaf 
juli zijn het dieren van de nieuwe generatie die zich, na een 
overwintering het volgende jaar zullen voortplanten. 

Verspreiding 
Na het dieptepunt in de jaren ’80 neemt deze soort 
in Nederland langzaam weer in aantal toe. De bruine 
winterjuffer is in Drenthe een nieuwkomer; het eerste 
exemplaar is in het voorjaar van 1996 in de omgeving van 
Uffelte gezien. Vanaf 2006 wordt de bruine winterjuffer 
steeds meer en op wisselende plaatsen waargenomen, 
onder andere in tuinen, maar ook is een vers uitgeslopen 
exemplaar in het Fochteloërveen aangetroffen. Het gaat bij 
deze waarnemingen altijd om lage aantallen, meestal maar 
enkele exemplaren. De populatie in Drenthe neemt vanaf 
2014 sterk in aantal toe (pagina 71), vermoedelijk spelen 
de relatief warme winters vanaf 2013 daarbij een rol. Erg 
weinig waarnemingen worden in de winter gedaan. In het 
najaar worden soms enkele exemplaren op heidevelden 
waargenomen.
De bruine winterjuffer plant zich vooral voort in het 
zuidwesten van Drenthe, in het laagveengebied bij het 
Leekstermeer, op vennen in boswachterijen in Midden-
Drenthe en in het stroomdal van de Wapserveensche 
Aa. In de Boswachterij Grolloo werd van de soort in 2007 
voortplanting en in februari 2008 overwintering aangetoond. 
Op sommige plaatsen zijn bruine winterjuffers samen met 
noordse winterjuffers aan te treffen. Zo werden in 2007 
bruine winterjuffers samen met eiafzettende noordse 
winterjuffers aangetroffen bij matig voedselrijke petgaten 
met riet en lisdodde in Zuidwest-Drenthe. Op locaties waar 
deze twee soorten samen voorkomen, zijn ook paringen 
tussen beide soorten waargenomen. 

Bruine winterjuffer Sympecma fusca

Bruine winterjuffer vrouwtje.

Status in Nederland

Vrij zeldzaam

Landelijke trend

Sterke toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Zeer zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

439

Vroegste waarneming

5-2-2015

Laatste waarneming

2-12-2013

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Toekomst / Bedreiging 
De bruine winterjuffer is in Nederland niet bedreigd. Het 
Landelijk Meetnet Libellen laat zien dat deze soort met een 
sterke opmars bezig is. In de Rode Lijst van 2011 is deze 

Een geslachtsrijp Bruine winterjuffer mannetje in april aan de waterkant bij een petgat in Zuidwest-Drenthe.

soort niet meer opgenomen, terwijl zij in de voorgaande 
Rode Lijst nog als ‘kwetsbaar’ stond vermeld.
In Drenthe is zij, net als de noordse winterjuffer, het meest 
kwetsbaar tijdens de overwintering. 
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Uitbreiding van de bruine winterjuffer in de provincie Drenthe vanaf 2000

Verspreidingskaarten van de bruine winterjuffer vanaf het jaar 2000 tot en met 2015 in de provincie Drenthe.
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Het aantal waarnemingen van de bruine winterjuffer in de provincie Drenthe.Een overwinteringsbiotoop van de bruine winterjuffer.
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Deze onopvallende, lichtbruin gekleurde juffer lijkt 
sterk op de bruine winterjuffer en overwintert net als 
deze als volwassen libel. Dit overwinteren gebeurt 
voornamelijk op de hogere zandgronden. Voortplanting 
vindt plaats in laagveengebieden. Buiten Drenthe is 
de soort te vinden in Zuidoost-Friesland, Noordwest-
Overijssel en Flevoland. In Nederland is deze soort 
zeldzaam.

Biotoop
In Drenthe overwintert de noordse winterjuffer op de hogere 
zandgronden. Recent is ontdekt dat het overwinteren niet 
alleen op kleine of middelgrote beschutte heidevelden 
gebeurt, maar ook op matig voedselrijke, beschut 
gelegen graslanden. De voortplanting vindt plaats in 
laagveengebieden op beschutte sloten en petgaten waar 
resten van planten als riet en lisdodde drijven.

Leefwijze
Het territorium van de mannetjes is relatief klein, meestal 

Noordse winterjuffer Sympecma paedisca

Noordse winterjuffer mannetje.

een stuk oever van enkele meters. 
Wanneer de mogelijkheid zich voordoet grijpen de 
mannetjes een vrouwtje en wordt een tandem gevormd. 
Op de oever vormt de tandem een paringswiel dat geruime 
tijd gekoppeld blijft. 
De noordse winterjuffer heeft, net als de bruine winterjuffer, 
een heel andere levenscyclus dan de overige waterjuffers: 
zij overwintert niet als larve maar als volwassen dier. Dit 
zorgt ervoor dat de imago’s van de beide winterjuffersoorten 
de langstlevende (acht - tien maanden) volwassen libellen 
in Nederland zijn. 
Na de overwintering zet de noordse winterjuffer haar eieren 
af in april en het begin van mei. Zij is één van de eerste 
libellen die zich in de loop van een jaar voortplant. De eitjes 
worden afgezet op dood, drijvend plantenmateriaal, vooral 
resten van lisdodde en riet. De larven sluipen vanaf eind 
juli uit op waterplanten in de oeverzone, maximaal enkele 
decimeters boven de waterspiegel,. 
Dankzij het overwinteren als volwassen dier kan de 
soort het hele jaar waargenomen worden en zijn er twee 
hoofdvliegtijden: een van begin maart tot half april en een 
vanaf half augustus tot half oktober.

Verspreiding
Hoewel de noordse winterjuffer zich vooral voortplant 
in de laagveengebieden van Noordwest-Overijssel, 
De Wieden en De Weerribben, zijn sinds 2007 ook 
voortplantingslocaties in Zuidwest-Drenthe bekend. 
In de zomer en het najaar migreert een groot deel van de 
dieren van de voortplantingslocaties naar Zuidwest-Drenthe 
om daar te overwinteren. Hierdoor wisselen de aantallen op 
de Drentse locaties in de loop van het jaar. Afhankelijk van 
het seizoen en de afstand tot de voortplantingsplaatsen 
zijn op de overwinteringsplaatsen soms grote aantallen 
noordse winterjuffers te vinden. In oktober zijn deze 
aantallen het hoogst. In Zuidwest-Drenthe kunnen zowel 
op overwinterings- als op voortplantingslocaties naast 
noordse winterjuffers ook bruine winterjuffers worden 
aangetroffen.
Uit onderzoek is bekend dat noordse winterjuffers zich in 
ieder geval meer dan 20 km kunnen verplaatsen. De meest 
oostelijke waarnemingen van de soort in Drenthe zijn uit 
de buurt van Emmen afkomstig. In het aangrenzende deel 
van Duitsland leven ook populaties van deze soort. Emmen 
ligt ongeveer halverwege de Duitse en de Overijsselse 
voortplantingsgebieden. Het is dus niet uit te sluiten dat 
de rond Emmen waargenomen winterjuffers uit Duitsland 
afkomstig zijn. 

Toekomst / Bedreiging
De noordse winterjuffer is in Nederland een bedreigde soort. 
In de Rode Lijst van 2011 is zij in de categorie ‘bedreigd’ 
opgenomen. Het meest kwetsbaar is de soort tijdens de 
overwintering. Zo is uit onderzoek gebleken dat meer dan 
de helft van de dieren de winter niet overleeft. Verkeerd 
maaibeheer en een te hoge grondwaterstand kunnen daarbij 
extra bedreigingen vormen. Ook overmatige betreding van 
overwinteringlocaties is voor deze soort nadelig.

Status in Nederland

Zeldzaam

Landelijke trend

Onzeker

Rode Lijst 2011

Bedreigd

Status in Drenthe

Zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

1210

Vroegste waarneming

1-1-2005

Laatste waarneming

30-12-2005

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Voortplantingsplaats van de noordse winterjuffer in Zuidwest-Drenthe.
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Overwintering op heide

Een ondergesneeuwde noordse winterjuffer mannetje (links) en een berijpt vrouwtje (rechts) in pijpenstroo.

Overwinteringsbiotoop op een heidegebied in Zuidwest-Drenthe.

Een ingesneeuwde noordse winterjuffer.

Vrouwtje noordse winterjuffer.

Overwinteringsonderzoek noordse winterjuffer.Noordse winterjuffer met dauw in oktober.



76 77

LestidaeZygoptera

Overwintering in coulissenlandschap

Niet aleen op heidetereinen overwinteren winterjuffers, maar bijvoorbeeld ook in het coulissenlandschap in Zuidwest-Drenthe. De houtwallen 

bieden de dieren in het najaar voldoende ruimte om te jagen en te verblijven. Recent onderzoek heeft aangetoond dat beide soorten winterjuffer 

overwinteren in dit landschapstype in Zuidwest-Drenthe. De houtwallen hier vormen een geschikt terrein om te jagen en te overwinteren. Bij 

geschikte wateren wordt in het vroege voorjaar gepaard en in het water worden eieren afgezet op drijvend plantmateriaal.

Ook in deze houtwal kunnen beide winterjuffersoorten overwinteren.

Biotoop in coulissenlandschap in Zuidwest-Drenthe in het het najaar, waarin beide winterjuffersoorten in houtwallen overwinteren.

Bij geschikte wateren in Zuidwest-Drenthe, zoals dit water bij 
Ruinerwold, kunnen in het vroege voorjaar eiafzettende noordse 
winterjuffers waargenomen worden.

Eiafzettend tandem noordse winterjuffer op drijvend lisdodde blad.

♂ ♀

Noordse winterjuffers zijn zeer goed gecamoufleerd en vallen 
alleen op als ze opvliegen. In het vroege voorjaar krijgen de 
mannetjes iets eerder blauwe ogen dan de vrouwtjes.

Noordse winterjuffer larve.
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Deze zeer algemene juffer komt bij bijna alle watertypen 
voor, in laagveengebieden zijn de dichtheden het 
hoogst. Bij mannetjes steekt het lichtblauwe achtste 
achterlijfsegment als een lantaarntje af tegen het 
verder donkere achterlijf. Vrouwtjes komen in sterk 
verschillende kleurtypen voor.

Biotoop
Het lantaarntje is weinig selectief in haar biotoopkeuze 
en relatief goed bestand tegen watervervuiling. Dankzij 
deze eigenschappen is deze juffer bij vrijwel alle wateren 
te vinden, in sommige gevallen kan het zelfs de enige 
libellensoort zijn. In Nederland is deze soort het talrijkst 
langs matig voedselrijk, helder water met een brede 
oevervegetatie. Bij zure wateren zoals vennen op de 
zandgronden, langs stromend water en bij voedselrijk water 
komen lantaarntjes veel minder voor. 
Het lantaarntje is een zwerflustige soort, die zelfs op het 
eiland Griend in de Waddenzee is aangetroffen. De ruime 
biotoopkeuze en het zwerflustig zijn blijken ook uit de 
aanwezigheid bij pas gegraven, nog onbegroeide vijvers. 
De soort kan bij nieuw aangelegde, matig voedselrijke 
wateren na enkele jaren enorm hoge dichtheden bereiken.

Leefwijze
Lantaarntjes zijn aan te treffen in de periode van april tot 
oktober. De hoofdvliegtijd duurt in Drenthe van eind mei tot 
half augustus. 
De rijpingsfase van het lantaarntje speelt zich, anders dan 
bij veel andere libellen, ook langs de waterkant en bij het 
voortplantingswater af. Zo zijn op één plaats zowel pas 
uitgeslopen dieren als tandems te zien. Tussen stengels 
van de oevervegetatie kunnen soms grote groepen 
overnachtende mannetjes worden aangetroffen. 
De paring vindt in de begroeiing plaats. De paring duurt 
lang, gemiddeld meer dan vijf uur. Het wijfje zet haar eieren 
af in drijvende delen van levende waterplanten; hierbij 
wordt ze, in tegenstelling tot veel andere libellensoorten, 
niet begeleid door het mannetje. Deze eiafzet gebeurt 
veelal tegen het eind van de middag. Hierbij kunnen de 
vrouwtjes geheel onder water verdwijnen. In beken van de 
Drentsche Aa is regelmatig eiafzet gezien in waterplanten 
in langzaam stromend water.
De ontwikkeling van ei tot volwassen dier duurt in 
Nederland meestal een jaar, de larven overwinteren dus 
één keer. Volwassen exemplaren leven kort, mannetjes 
slechts een dag of vijf. Ondanks hun beperkte levensduur 
zijn lantaarntjes, omdat het uitsluipen gespreid plaats vindt, 
van eind april tot en met september waar te nemen. Het 
lantaarntje vliegt zelfs bij slecht libellenweer, dit draagt ook 
bij aan de zichtbaarheid van deze soort. 

Verspreiding
De Drentse verspreiding van het lantaarntje is als te 
verwachten: deze weinig selectieve soort kan bijna 
overal gevonden worden, zij het niet overal in even hoge 
dichtheden. De verspreiding in Drenthe is vergelijkbaar met 
die in Nederland: de meeste waarnemingen zijn afkomstig 
uit de lager gelegen delen van de provincie. De geringe 

Lantaarntje  Ischnura elegans

Paringswiel van lantaarntje.

selectiviteit in biotoopkeuze blijkt ook uit het voorkomen 
in de veenkoloniale gebieden in Zuidoost-Drenthe, waar 
veel andere soorten ontbreken. In principe zou er in elk 
kilometerhok waar permanent water aanwezig is, een stip 
kunnen staan. Hooguit in de bosgebieden is ze minder 
frequent aanwezig.

Jong vrouwtje lantaarntje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Sterke afname

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

9504

Vroegste waarneming

9-4-2010

Laatste waarneming

1-11-2014

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

♂ ♀

Toekomst / Bedreiging 
Het lantaarntje is een algemene soort die in vrijwel heel 
Drenthe te vinden is. Gezien de talrijkheid en de grote 

verscheidenheid aan watertypen waarbij deze soort kan 
voorkomen, is van bedreigingen geen sprake. 
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De mannetjes van deze kleine juffer zijn overwegend 
zwart gekleurd. Ze hebben aan het eind van het 
achterlijf een blauw ‘achterlicht’. Verse vrouwtjes zijn 
helder oranje van kleur, geslachtsrijpe vrouwtjes zijn 
overwegend donker met een groen-blauw borststuk. 
De tengere grasjuffer zwerft veel en vestigt zich als 
pionier bij ondiepe wateren, die vaak slechts tijdelijk 
een geschikt biotoop vormen.

Biotoop 
De tengere grasjuffer is een pioniersoort die vooral 
voorkomt op recent gegraven, ondiepe, vegetatiearme 
wateren met een zandige of leemachtige bodem. Ook bij 
traag stromende sloten of beekjes met een kale zandbodem 
kan zij aangetroffen worden. De ondiepte, in combinatie 
met een kale bodem, zorgt voor een snelle opwarming 
van het water, wat gunstig is voor deze warmteminnende 
soort. Daarnaast is enige opgaande vegetatie op of langs 
de oever van het water vereist, onder andere voor de 
eiafzet. Wanneer de successie voortschrijdt verdwijnt de 
soort weer. In het gebied van de Drentsche Aa wordt de 
tengere grasjuffer geregeld waargenomen op langdurig 
ondergelopen stukken grasland met poelen. Populaties 
handhaven zich zelden langdurig op dezelfde plaats. 

Leefwijze 
Mannetjes vliegen dicht boven het wateroppervlak, vaak 
tussen de ijle vegetatie. Na de paring zetten de vrouwtjes de 
eitjes doorgaans alleen af, soms begeleiden de mannetjes 
het vrouwtje op korte afstand. Tijdens de eiafzet verdwijnen 

de vrouwtjes soms geheel onder water. De eieren worden 
onder andere afgezet in russen en waterbies. Door de 
ondiepte van veel voortplantingswateren is periodieke 
uitdroging een reëel gevaar. De eieren van de tengere 
grasjuffer zijn echter in staat periodes van droogte te 
doorstaan, zodat tijdelijke uitdroging het voortbestaan van 
een populatie niet direct in gevaar brengt. 
In het warme, ondiepe water ontwikkelen de eieren zich 
snel en samen met de ontwikkeling van de larven voltrekt 
de hele levenscyclus zich vaak in minder dan een jaar. 
In het vliegtijddiagram vallen twee pieken op: één eind 
mei en begin juni en één begin augustus. Vermoedelijk 
wordt de tweede piek veroorzaakt door nakomelingen 
van de voorjaarspopulatie, die hun ontwikkeling in enkele 
maanden voltooid hebben.

Verspreiding 
De tengere grasjuffer komt verspreid over de hele provincie 
voor, zij het hoofdzakelijk op de zandgronden. In de 
oostelijke helft, en dan met name in het veenkoloniale deel, 
is de soort vrijwel afwezig. De laatste jaren is deze soort 
in Drenthe, net als in de rest van Nederland, aanzienlijk in 
aantal toegenomen. 
De verspreidingskaart laat duidelijk het pionierkarakter 
van de soort zien. Van de vindplaatsen van voor 2000 
zijn er nog maar een paar bezet. Daar tegenover 
staan echter veel nieuwe vindplaatsen die vanaf 2000 
bezet zijn. Warme zomers en de uitvoering van veel 
natuurontwikkelingsprojecten lijken hiervan de oorzaak 
te zijn. Bij veel van deze natuurontwikkelingsprojecten 

Tengere grasjuffer Ischnura pumilio Status in Nederland

Vrij zeldzaam

Landelijke trend

Onzeker

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

606

Vroegste waarneming

29-4-2007

Laatste waarneming

17-10-2006

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

♂ ♀

Tengere grasjuffer mannetje.
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ontstaan immers ondiepe plassen met een schaarse 
begroeiing. De zwerflustige tengere grasjuffer koloniseert 
dergelijke nieuwe plassen soms al na een jaar.

Toekomst / Bedreiging 
Zo snel als de tengere grasjuffer profiteert van nieuwe 
biotopen, zo snel kan de soort ook weer verdwijnen bij 
voortschrijdende successie. De aantallen fluctueren 

derhalve nogal en de soort geldt als zeldzaam, hoewel niet 
bedreigd. Het is de vraag of speciale beheersmaatregelen 
zinvol zijn gezien het tijdelijke karakter van een 
pionierbiotoop. Wellicht dat een vorm van rotatiebeheer, 
waarbij oeverdelen die te sterk begroeid raken geschoond 
worden en er diverse stadia van successie in een plas 
aanwezig blijven, deze soort een blijvend biotoop kan 
bieden. 

Paringswiel tengere grasjuffer.

Voortplantingsbiotoop van tengere grasjuffer in het Drentsche Aa gebied.

Tengere grasjuffer jong vrouwtje.
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Deze waterjuffer is één van de meest algemene 
soorten in Drenthe. In veel verschillende biotopen zijn 
de lichtblauwe mannetjes van de watersnuffel te zien 
terwijl ze in een rechte lijn vlak boven de waterspiegel 
vliegen. Bij oppervlakkig waarnemen is verwarring 
mogelijk met diverse andere blauw gekleurde 
waterjuffers. 

Biotoop
De watersnuffel is een soort van stilstaande en zwak 
stromende wateren. In Drenthe komt deze soort in allerlei 
biotopen voor. Vooral bij zure vennen en hoogvenen kunnen 
grote aantallen boven het water vliegen. De voorkeur 
voor zure vennen deelt de watersnuffel met een aantal 
andere soorten, zoals de gewone pantserjuffer, de viervlek 
en de zwarte heidelibel. In Drenthe wordt de soort ook 
regelmatig bij sloten en andere matig voedselrijke wateren 
aangetroffen. De larven worden veelal aangetroffen in 
wateren met veel organisch materiaal op de bodem. 

Leefwijze
De watersnuffel heeft een zeer lange vliegtijd en kan 
in Drenthe vanaf eind april tot en met oktober worden 
aangetroffen. Eieren worden onder water op allerlei 
waterplanten afgezet. De larven overwinteren in modderige 
bodems en houden zich na de overwintering tussen 
ondergedoken waterplanten op. Larvenhuidjes worden op 
uit het water stekende plantenstengels gevonden. 

Tot ze geslachtsrijp zijn verblijven watersnuffels ver van 
het water, bijvoorbeeld op heidevelden. Mannetjes vliegen 
laag boven het water en rusten vaak op waterplanten die 
boven het wateroppervlak uitsteken. De eieren worden 
afgezet in tandemformatie. Soms verdwijnt het wijfje 
tijdens het eiafzetten helemaal onder water, het mannetje 
laat haar dan los.
 
Verspreiding
De watersnuffel komt vrijwel alleen voor op de zandgronden. 
De verspreidingskaart illustreert de ruime biotoopkeuze 
van deze soort. De voorkeur voor bijvoorbeeld hoogvenen 
blijkt uit de grote aantallen bezette kilometerhokken in het 
Fochteloërveen en het Bargerveen. Langs sloten en wijken 
in akkerbouwgebieden wordt deze soort ook regelmatig 
waargenomen, zij het in lagere aantallen. In het gebied van 
de Drentsche Aa komt de watersnuffel ook voor bij beken. 
Ten oosten van de Hondsrug lijkt deze soort minder voor te 
komen. De verspreiding van de watersnuffel is de laatste 
jaren nauwelijks veranderd. Deze soort kan goed nieuwe 
gebieden koloniseren.

Toekomst / Bedreiging
Deze soort is niet bedreigd en behoeft geen speciale 
aandacht. In het Landelijke Meetnet Libellen laat de 
watersnuffel een matige afname zien. Dit zou te maken 
kunnen hebben met het minder zuur worden van de 
vennen, een biotoop waar deze soort veel voorkomt.

Watersnuffel Enallagma cyathigerum

Watersnuffel mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige afname

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

15149

Vroegste waarneming

19-4-2014

Laatste waarneming

8-11-2015

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

♂ ♀
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Deze lange slanke blauwe juffer lijkt sterk op de iets 
blekere azuurwaterjuffer. De variabele waterjuffer komt 
vaak samen met deze laatste soort voor, soms in hoge 
aantallen. Mannetjes zijn meestal te herkennen aan de 
uitroeptekens op de ‘schouders’ van hun borststuk. 

Biotoop 
De variabele waterjuffer heeft een voorkeur voor 
laagveengebieden. In dergelijke gebieden kan deze juffer 
zeer talrijk zijn, vooral bij sloten en petgaten met een 
goed ontwikkelde krabbenscheervegetatie. Ook komt 
zij veel voor bij beschutte, niet te diepe sloten met een 
rijke water- en oevervegetatie. Bij voedselrijke plassen 
of vennen met een goed ontwikkelde verlandingszone 
zijn vaak grote aantallen te vinden. In de Nederlandse 
veen- en kleigebieden is de variabele waterjuffer talrijker 
dan op de zandgronden. Hier wordt haar plaats min of 
meer ingenomen door de azuurwaterjuffer. Bij geschikte 
biotopen, zoals plasjes en vennen met veel ondergedoken 
waterplanten, komen beide soorten ook vaak samen voor. 
De voortplantingswateren worden ongeschikt als ze teveel 

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum

Variabele waterjuffer paringswiel.

dichtgroeien. 
Bij zwakstromende wateren, zoals kwelsloten en 
genormaliseerde beeklopen, is deze soort vooral te vinden 
in de wat sterker verlande delen met een rijke, afwisselende 
begroeiing. In hoogveengebieden kan de variabele 
waterjuffer aangetroffen worden bij voedselrijkere en niet 
te zure vennen
 
Leefwijze 
De eieren worden meestal afgezet in stengels en bladeren 
van vooral drijvende waterplanten, zoals krabbenscheer, 
gele plomp, waterlelie en fonteinkruiden. Bij de eiafzet 
verdwijnt de tandem soms zelfs geheel onder water. Het 
komt regelmatig voor dat, net als bij de azuurwaterjuffer, 
meerdere tandems op dezelfde stengel tegelijk hun 
eieren afzetten. Na twee tot zes weken komen de eieren 
uit. 
De larven voltooien hun ontwikkeling doorgaans in één, 
zelden in twee jaar. Zij leven tussen waterplanten en op 
modderige plekken. Oudere larven zijn te vinden tussen 
drijvende planten of resten daarvan. Larven sluipen uit 
op zeggen, krabbenscheer en stevige grassen, ze doen 
dit vanaf eind april met een piek in mei en juni. 

Variabele waterjuffer mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Stabiel

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

4354

Vroegste waarneming

21-4-2007

Laatste waarneming

23-9-2005

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Op 13 juni 2009 werd op 10 meter oeverlengte van de Wold Aa exemplaren variabele waterjuffe, azuurwaterjuffer en vijf andere 
libellensoorten waargenomen.
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Vers uitgeslopen imago’s zijn vaak te vinden in ruige 
vegetaties van hogere grassen en riet. In deze ruigtes 
zijn ook de tandems te vinden. Paringen duren ongeveer 
15 minuten. De mannetjes zijn niet erg territoriaal en 
zijn, als ze geslachtrijp zijn, veelal te vinden bij het 
voortplantingswater. In geschikte biotopen kunnen de 
dieren massaal aanwezig zijn.
De hoofdvliegtijd in Drenthe loopt van eind mei tot half 

juni, maar volwassen exemplaren kunnen worden gezien 
tot in september.

Verspreiding 
Deze soort is het talrijkst in de lager gelegen delen 
van de provincie. Zij is minder algemeen op de hogere 
zandgronden, waar de azuurwaterjuffer juist meer 
voorkomt. De variabele waterjuffer kan overal aangetroffen 

Op matig voedselrijke vennen in Drenthe komt de variabele waterjuffer samen met de azuurwaterjuffer in redelijke aantallen voor. 

♂

Variabele waterjuffer jong vrouwtje.

worden, maar de meeste waarnemingen komen uit de kop 
van Drenthe en uit het oosten van de provincie waar zij 
met name in het veenkoloniale gebied ten oosten van de 
Hondsrug wijd verspreid is. Ook in en bij het stroomgebied 
van de Drentsche Aa komt de variabele waterjuffer op 
veel plaatsen voor, net als in de omgeving van Meppel en 
Hoogeveen. 

Toekomst / Bedreiging 
Deze soort is algemeen en niet bedreigd, zij behoeft 
geen speciale beschermingsmaatregelen. De variabele 
waterjuffer is afhankelijk van het beheer van sloten en 
wijken. Met name gefaseerd maaien is positief voor het 
behoud van de soort.

♀
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De lichtblauw gekleurde mannetjes van de 
azuurwaterjuffer hebben een opvallend, zwart U-vormig 
figuurtje op het tweede achterlijfsegment. Deze soort 
komt nagenoeg alleen voor op de zandgronden. Vaak 
wordt de azuurwaterjuffer verward met de variabele 
waterjuffer, maar die laatste soort komt vooral in 
laagveengebieden voor.

Biotoop
De azuurwaterjuffer kan op de zandgronden op allerlei 
soorten stilstaand water voorkomen. Ook zwakstromende 
sloten, beken en kanalen worden bewoond als daar 
voldoende drijvende waterplanten aanwezig zijn. Zelfs in de 
kleinste tuinvijvers, mits met voldoende waterplanten, weet 
zij zich elk jaar voort te planten. In de voormalige Drentse 
veengebieden is deze juffer duidelijk veel minder aanwezig. 
In veel wijken en sloten ontbreekt daar de noodzakelijke 
drijvende vegetatie. 

Leefwijze 
Na de paring worden de eieren in tandemformatie afgezet 
in drijvende of ondergedoken waterplanten. De mannetjes 
staan hierbij vaak op een karakteristieke manier ‘rechtop’. 
Regelmatig zijn op geschikte plaatsen groepjes tandems te 
zien die tegelijk hun eieren afzetten. Dit is vooral daar het 
geval waar veel drijvende waterplanten, zoals hoornblad, 
waterpest en fonteinkruiden groeien. De azuurwaterjuffer 
is één van de weinige libellensoorten die je ook tegen kunt 

komen bij water dat bedekt is met kroos. 
De ontwikkeling van de eieren duurt twee tot vijf weken. 
De larven overwinteren en sluipen vanaf begin mei uit. De 
azuurwaterjuffer vliegt van eind april tot begin september. 
De hoofdvliegtijd ligt tussen eind mei en eind juni.

Verspreiding 
De verspreidingskaart suggereert dat de azuurwaterjuffer 
nu op veel meer plaatsen in Drenthe voorkomt dan in de 
periode vóór 2000 (NVL, 2002). Hier is echter duidelijk 
sprake van een waarnemerseffect: dankzij de sterk 
toegenomen intensiteit en de kleinmazigheid van de 
inventarisaties zijn er veel nieuwe vindplaatsen ontdekt. 
De azuurwaterjuffer komt verspreid over de gehele 
provincie voor. De kaart laat echter duidelijk zien dat zij 
in de voormalige veengebieden veel minder vaak wordt 
aangetroffen. De meeste waarnemingen komen van 
wateren op de zandgronden. Vooral in het noorden en 
het zuiden van de provincie komt deze juffer wijd verbreid 
voor. In Midden-Drenthe, met de vele boswachterijen, is zij 
minder algemeen.

Toekomst / Bedreiging
De azuurwaterjuffer is een algemene soort en op dit moment 
niet bedreigd. Specifieke beschermingsmaatregelen zijn 
niet nodig. Bij het schonen van beken en sloten kan er met 
deze soort rekening worden gehouden door gefaseerd te 
werk te gaan. 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella

Azuurwaterjuffer tandem in eiafzet.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

7406

Vroegste waarneming

21-4-2007

Laatste waarneming

6-9-2005

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

♂ ♀
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De speerwaterjuffer is een moeilijk te herkennen soort. 
Vooral als zij tussen grote aantallen azuurwaterjuffers 
vliegt is herkennen, zelfs voor een geoefende 
waarnemer, zeer moeilijk. Het achterlijf van de juffer is 
lichtblauw met een zwarte tekening, de ogen zijn soms 
groen aan de onderkant. In Nederland is deze soort, 
die vooral in Noord- en Oost-Europa voorkomt, zeer 
zeldzaam.
 
Biotoop
De speerwaterjuffer komt alleen voor bij matig voedselarme 
tot matig voedselrijke vennen en veentjes, waar het 
waterpeil doorgaans vrij stabiel is. Vrijwel altijd zijn dit 
zwak gebufferde en matig voedselarme wateren met 
verlandingsstadia, zoals trilvenen en zeggenveldjes. 
Van belang is een gevarieerde begroeiing met water- en 
oeverplanten. Dergelijke biotopen zijn in Nederlandse en 
zeker ook in Drentse vennen erg zeldzaam geworden. 

Levenswijze
Speerwaterjuffers zijn in Nederland aan te treffen van begin 
mei tot eind juli, de hoofdvliegtijd is de tweede helft van mei 
en het begin van juni.
De levenscyclus van deze juffer is eenjarig. De eieren 
komen na een ontwikkeling van enkele weken uit. De 
larven zijn volgroeid als ze gaan overwinteren en sluipen 
in het voorjaar in een korte periode uit. De rijpingsfase 
speelt zich af op beschutte plekken en in open stukken bos 
in de nabijheid van het voortplantingswater. Geslachtsrijpe 
mannetjes vliegen tussen de oevervegetatie op zoek 
naar wijfjes. Na de paring worden de eieren, meestal in 

Speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum

Speerwaterjuffer mannetje.

tandemformatie, afgezet op waterplanten. De tandem kan 
hierbij geheel onder water verdwijnen en een diepte van 
50 cm bereiken. Een weer bovengekomen tandem kan na 
een rustpauze opnieuw onderduiken om eieren af te zetten.

Verspreiding
Er is één betrouwbare waarneming van de speerwaterjuffer 
in Drenthe: een mannetje in 1924. Dit exemplaar werd 
waargenomen op het Lheebroekerzand in de buurt 
van Dwingeloo. Latere waarnemingen zijn allemaal 
onbevestigd en hebben waarschijnlijk betrekking gehad 
op watersnuffels. In Nederland komen populaties voor in 
Twente, de Achterhoek en het oosten van Noord-Brabant. 

Toekomst / Bedreiging
Lieftinck (1925) schreef al dat het onduidelijk is waarom 
deze soort zo weinig in Drenthe is waargenomen. Ook 
De Nederlandse libellen (NVL, 2002) vermeldt dat het 
opmerkelijk is dat deze juffer in Drenthe ontbreekt.
Naast de vernietiging van zwak gebufferde vennen en 
van randen van hoogvenen, hebben met name verzuring, 
vermesting en verdroging gezorgd voor de voortdurende 
achteruitgang van de speerwaterjuffer. Hoewel sommige 
van deze stressfactoren de laatste decennia in ernst zijn 
afgenomen, laat het Landelijk Meetnet Libellen zien dat de 
aantallen van deze soort continu achteruit gaan.
Door opschonen, gecombineerd met hydrologisch herstel, 
kunnen vennen weer voor de speerwaterjuffer geschikt 
worden. Omdat deze juffer geen grote afstanden aflegt, 
zijn maatregelen in de directe omgeving van resterende 
populaties het meest kansrijk. 

♂ ♀

Voortplantingsbiotoop van de speerwaterjuffer in Overijssel. Speerwaterjuffer in tandem.
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De mannetjes van deze stevig gebouwde juffer maken, 
door het vele zwart op het achterlijf, een donkere 
indruk. Zij zijn herkenbaar aan het zwarte maantje 
op het tweede achterlijfssegment. De vlucht van de 
mannetjes is rechtlijnig, net als die van de watersnuffel, 
waar ze vaak tussen vliegen. Ze vallen daartussen op 
door hun donkere kleur.

Biotoop
Deze soort komt in sterk verschillende biotopen voor. 
Van de Nederlandse waarnemingen is bijna tweederde 
gedaan bij zure, voedselarme vennen in heidegebieden, 
in hoogvenen en bij bosvennen. Ook kan deze juffer 
voorkomen bij voedselrijkere wateren, vooral als 
deze recent gegraven zijn. Maanwaterjuffers komen 
vooral in Noordoost-Europa voor. De voorkeur van de 
Nederlandse populatie voor voedselarme, zure wateren 
lijkt elders in Europa niet te bestaan. Zo komt deze soort 
in het noordoosten van Duitsland ook voor op voedselrijke 
plassen. Op dergelijke plassen houdt ze zich vooral op in 
de buurt van drijvende waterplanten. 

Leefwijze
Maanwaterjuffers kunnen waargenomen worden tussen 
half april en half juli, de hoofdvliegtijd ligt in de maand mei. 
Zij zijn vooral te vinden in de oevervegetatie, tussen de 
stengels van planten als wollegras en pitrus. In een geschikt 
biotoop kunnen ze hier heel talrijk zijn. De dichtheid is veel 
lager wanneer tussen de stengels van de oevervegetatie 
veenmos groeit. 
Geslachtsrijpe mannetjes houden zich op in de oever-
begroeiing, waar ook de paringswielen kunnen worden 
gezien, of boven drijvende bladeren van waterplanten waar ze 
regelmatig op neerstrijken. Tegen het eind van de middag 

verlaten de mannetjes het open water en gaan ze rusten, 
hangend aan een stengel. De eieren worden in tandem 
in plantenstengels afgezet, boven of iets onder de 
waterspiegel. Bij eiafzetting onder de waterspiegel duikt de 
tandem onder. Eiafzettende tandems trekken elkaar niet 
aan: concentraties van zulke tandems, zoals onder andere 
bekend van de azuurwaterjuffer, zijn niet waargenomen.
De eieren komen snel na het afzetten uit. De larven leven 
tussen drijvende plantendelen. De ontwikkeling van ei tot 
geslachtsrijp individu duurt één, misschien twee jaar. Het 
uitsluipen van de larven gebeurt vooral op recht uit het 
water opstijgende stengels, dicht bij het wateroppervlak. 
Na een koel voorjaar kan, bij een periode van warmer 
weer, massaal uitsluipen optreden. 

Verspreiding
De maanwaterjuffer is een soort van heidevennen 
en hoogvenen die landelijk gezien de hoogste 
aantallen in Drenthe bereikt. De verspreidingskaart laat 
opvallende concentraties zien in de grote hoogvenen: het 
Fochteloërveen en het Bargerveen. Buiten deze gebieden 
wordt de soort vooral gevonden bij vennen in de bossen. 
Op verschillende locaties is deze soort na 2000 niet meer 
gezien, terwijl zij ook op nieuwe locaties is aangetroffen. De 
oorzaak van deze verschuiving is vooralsnog onbekend. 
Wellicht is deze verandering een gevolg van de na het 
jaar 2000 sterk toegenomen waarnemingsintensiteit. De 
relatief korte vliegtijd van deze soort kan echter ook een rol 
spelen, hierdoor kan zij bij inventarisaties makkelijk gemist 
worden. 
 
Toekomst / Bedreiging
Op Europees niveau is de maanwaterjuffer een zeldzame 
juffer. In Zuid-Nederland is de soort afgenomen, maar uit 

Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum

Maanwaterjuffer mannetje.

Status in Nederland

Zeldzaam

Landelijke trend

Stabiel

Rode Lijst 2011

Kwetsbaar

Status in Drenthe

Vrij zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

1703

Vroegste waarneming

16-4-2014

Laatste waarneming

27-7-1979

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

♂ ♀

gegevens van het Landelijk Meetnet Libellen blijkt dat de 
soort, voor Nederland als geheel, stabiel is. Maatregelen, 
specifiek voor deze soort, zijn in Drenthe dan ook niet nodig. 

Gezien het wisselende voorkomen en het soms plotselinge 
verdwijnen van een locatie, verdient het aanbeveling deze 
soort in Drenthe te blijven volgen. 
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Deze fors gebouwde juffer is te vinden bij water 
met een goed ontwikkelde drijvende vegetatie. De 
mannetjes hebben opvallend rode ogen en lijken sterk 
op mannetjes van de kleine roodoogjuffer, maar ze 
missen de schouderstrepen die de mannetjes van die 
soort hebben. 

Biotoop
De grote roodoogjuffer heeft een voorkeur voor stilstaande 
en zwakstromende, (matig) voedselrijke wateren met een 
goed ontwikkelde drijvende vegetatie van planten als gele 
plomp en witte waterlelie. Volwassen dieren zitten vaak op 
de drijvende bladeren van deze planten. 
Deze juffer komt vooral voor bij kanalen, voormalige 
beeklopen, grotere sloten, plassen en vennen, maar is ook 
aan te treffen op vijvers en grachten in stedelijk gebied. De 
combinatie van drijvende bladeren en een afwisselende 
oeverbegroeiing lijkt ideaal voor deze soort. Teveel 
bedekking met onder andere kroos of het dichtgroeien 
van de wateren is ongunstig. Deze soort komt niet voor 
op wateren waar planten met grote drijvende bladeren 
ontbreken. Dit verklaart waarschijnlijk het ontbreken in 
hoogveengebieden en op sneller stromende beken. Het 
voortplantingswater van de grote roodoogjuffer kan vrij diep 
zijn, wel 80 tot 150 cm. Wellicht omdat de planten die een 
rol spelen bij territoriaal gedrag en eiafzet, zoals gele plomp 
en witte waterlelie, vooral bij deze dieptes voorkomen. Bij 
zeer kleine plasjes of vijvers, waar de kleine roodoogjuffer 
wel te vinden is, is de grote roodoogjuffer zeldzamer. 
Vooral jonge individuen en vrouwtjes jagen en rusten in de 

buurt van het voortplantingswater in ruigten met struiken en 
kruiden. Dergelijke individuen kunnen zich ook langere tijd 
ophouden in brede zones met oeverbegroeiing. 

Leefwijze 
Eieren worden onder water afgezet, meestal op een diepte 
van ongeveer 20 cm, maar soms ook op grotere diepte, tot 
wel 80 cm onder het wateroppervlak. Dit afzetten gebeurt 
aanvankelijk in tandemformatie maar als het lang duurt 
gaat het vrouwtje alleen verder. De juffers gaan langs de 
bladstelen van bijvoorbeeld gele plomp en witte waterlelie 
het water in en zetten hun eieren af in de stengels van 
deze planten. Vaak kan men meerdere tandems tegelijk 
zien afdalen langs één en dezelfde stengel. Ook worden 
er eitjes afgezet in onder andere fonteinkruiden, hoornblad, 
draadalgen en stengels van afgestorven riet. 
Na een ontwikkeling van ongeveer twee weken komen de 
eieren uit. De larven overwinteren één keer, in sommige 
gevallen wellicht twee keer. Doordat zij volgroeid de winter 
in gaan, kunnen de larven in het voorjaar in een korte 
periode massaal uitsluipen. Het uitsluipen gebeurt meestal 
horizontaal op de bladeren van drijvende waterplanten.
Verse individuen worden gezien van eind april tot 
begin september, maar de soort kan tot begin oktober 
waargenomen worden. 
De grote roodoogjuffer legt geen grote afstanden af en is 
minder zwerflustig dan de kleine roodoogjuffer. De laatste 
decennia rukt laatstgenoemde soort op naar het noorden 
en kan men beide roodoogjuffers bij dezelfde wateren 
aantreffen. 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas

Grote roodoogjuffer mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Lichte toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

3870

Vroegste waarneming

19-4-2013

Laatste waarneming

4-10-2005

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

♂ ♀

Verspreiding 
De grote roodoogjuffer kan overal in Drenthe aangetroffen 
worden. Met name in de beekdalen, de voormalige 
veenkoloniën en overige Laag-Drenthe is zij wijdverbreid. 
Op de hogere zandgronden van de Hondsrug en in de 
boswachterijen komt deze soort aanzienlijk minder voor.

Toekomst / Bedreiging 
Momenteel is de grote roodoogjuffer niet bedreigd. Het 
Landelijk Meetnet Libellen laat zien dat de soort al jaren 
stabiel is. Speciale beschermingsmaatregelen zijn op dit 
moment niet nodig. 
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De mannetjes van deze vrij kleine juffer zijn blauw met 
een zwarte rug en hebben opvallend rode ogen. Ze lijken 
daarmee sterk op de verwante grote roodoogjuffer, 
maar zijn duidelijk kleiner, hebben een schouderstreep 
en meer blauw op het achterlijf. Eind jaren zestig van 
de vorige eeuw is deze soort voor het eerst in Drenthe 
waargenomen. 

Biotoop
De kleine roodoogjuffer komt in veel verschillende 
biotopen voor. Het meest wordt ze aangetroffen bij kleine, 
voedselrijke wateren met een rijke drijvende watervegetatie. 
Zij heeft, anders dan de grote roodoogjuffer, een voorkeur 
voor fijnbladige waterplanten zoals hoornblad, smalbladige 
fonteinkruiden, waterpest en waterranonkel. Ook in sloten 
met flab komt deze juffer soms voor. 
Incidenteel wordt de kleine roodoogjuffer in Drenthe bij 
vennen met drijvend veenmos waargenomen. In beken kan 
men deze soort soms vinden op drijvend plantenmateriaal 
op plaatsen waar het water niet of weinig stroomt.

Leefwijze 
De kleine roodoogjuffer kan worden waargenomen van 
eind mei tot begin oktober. De hoofdvliegtijd loopt van half 
juli tot en met midden augustus. 
Mannetjes vliegen laag over het water en rusten vaak op 
flab en drijvende bladeren van waterplanten. De mannetjes 
houden, anders dan die van de grote roodoogjuffer, hun 
achterlijf vaak iets opgekruld. 
Eieren worden meestal in tandemformatie afgezet. Het 
vrouwtje verdwijnt dikwijls al eiafzettend onder water. 

De larven leven tussen ondergedoken waterplanten, zoals 
gedoornd hoornblad, waardoor ze enigszins beschermd 
zijn tegen predatie door bijvoorbeeld vissen. Uitsluipen 
vindt vaak horizontaal plaats op drijvende bladeren van 
witte waterlelie of gele plomp.
Strenge winters zijn voor larven van deze soort nadelig 
gebleken. 

Verspreiding 
De kleine roodoogjuffer is een uitstekende kolonisator en op 
dit moment is zij één van de meest wijdverbreide juffers in 
ons land. Het eerste exemplaar in Drenthe is in 1968 in de 
buurt van Assen waargenomen. De soort gold in Nederland 
toen nog als heel zeldzaam, wat ze tot begin jaren ’80 
bleef. Na 1980 heeft de kleine roodoogjuffer haar areaal 
sterk uitgebreid en in 1998 was deze juffer al een algemene 
verschijning in Zuidwest-Nederland. Sindsdien is het 
verspreidingsgebied sterk uitgebreid, vooral in het noorden 
van het land; zo komt de kleine roodoogjuffer inmiddels op 
alle Waddeneilanden voor. Kleine roodoogjuffers worden in 
Drenthe meestal niet in hoge aantallen tegelijk gezien.

Toekomst / Bedreiging
Deze soort is niet bedreigd en behoeft geen speciale 
beschermingsmaatregelen. Gezien het veranderende 
klimaat en de tolerantie van de soort voor voedselrijk water 
lijkt de toekomst vrij zeker. De koude winters in de periode 
2009 tot 2013 hebben niet geleid tot een ineenstorting van 
de populatie, al zijn de aantallen wel lager dan voor 2009. 
De trend van deze soort in het Landelijk Meetnet Libellen 
is stabiel. 

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum

Kleine roodoogjuffer mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Stabiel

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

889

Vroegste waarneming

24-5-2006

Laatste waarneming

30-10-2006

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Een watergang in agrarisch gebied nabij Coevorden waar een tiental kleine roodoogjuffer werd aangetroffen. 
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Vuurjuffers verschijnen heel vroeg in het jaar, in april 
zijn de eerste exemplaren al waar te nemen. Deze soort 
is makkelijk te herkennen: het rode lichaam en de 
zwarte poten maken haar onmiskenbaar. De vuurjuffer 
kan toe met kleine wateren, onder andere tuinvijvers.

Biotoop
Deze soort komt voor bij allerlei wateren zoals laag-
veenmoerassen, vennen, langzaam stromende beken en 
plassen. Deze wateren liggen beschut en hebben een rijke 
vegetatie, zowel van onderwaterplanten als van planten met 
drijvende bladeren. De vuurjuffer heeft een lichte voorkeur 
voor enigszins beschaduwd water. 
Terwijl andere juffers zich veel in een meer open vegetatie 
ophouden, heeft de vuurjuffer een voorkeur voor dichte 
oevervegetaties, waarin ze vaak rusten met de vleugels iets 
afstaand. Deze juffer is weinig kieskeurig en kan zich zelfs 
bij tuinvijvers goed handhaven. 

Leefwijze 
De vuurjuffer is de eerste libel die in het voorjaar uitsluipt. 
Eerder in het jaar zijn alleen winterjuffers, die als imago 
overwinteren, te vinden. De vliegtijd loopt van half april tot 
half september, de hoofdvliegtijd van begin mei tot en met 
begin juni. 
De territoria van de mannetjes liggen bij het water. Tussen 
de oevervegetatie wordt een tandem gevormd, daar paren 
de dieren ook. De tandem vliegt naar het water en landt op 
een waterplant; het wijfje zet haar eieren onder water af in 
plantendelen. Bij het leggen van de eieren kan de tandem 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula

Vuurjuffer mannetje.

helemaal onder water verdwijnen, soms wel langer dan een 
half uur. Eiafzetting gebeurt soms in groepjes, een aantal 
tandems is dan op één plantendeel bezig. Het lijkt erop dat 
zo’n groepje aantoont dat een plaats geschikt is om eieren af 
te zetten en dat zo andere tandems aangetrokken worden.
De ontwikkeling van ei tot juffer duurt in het algemeen twee 
jaar. De larven overwinteren de tweede keer doorgaans 
in het laatste larvenstadium, hierdoor sluipen ze vrijwel 
gelijktijdig uit. Wel kan een periode met lage temperaturen 
het uitsluipen tijdelijk stoppen. Deze vrij honkvaste soort is in 
staat grote afstanden af te leggen: zo zijn er waarnemingen 
bekend van Rottumerplaat en Rottumeroog.

Verspreiding 
De vuurjuffer is vooral bij wateren op de zandgronden en 
in laagveenmoerassen aan te treffen. In Drenthe komt zij 
wijdverspreid voor. 
Voor een vroege soort als de vuurjuffer is het nodig om in 
het begin van het seizoen te inventariseren. Tijdens het 
Witte Hokkenproject zijn niet alle kilometerhokken in het 
vroege voorjaar bezocht. Het ogenschijnlijk ontbreken van 
deze soort in sommige delen van de provincie zal daarom 
waarschijnlijk meer veroorzaakt zijn door het - voor de 
vuurjuffer - late moment van inventarisatie dan door een 
werkelijk ontbreken.

Toekomst / Bedreiging 
De vuurjuffer is één van de vijf meest algemene 
libellensoorten in Drenthe. De vuurjuffer wordt niet bedreigd 
en specifieke maatregelen zijn niet nodig.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

9397

Vroegste waarneming

7-4-2014

Laatste waarneming

16-9-2009

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

♂ ♀
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Koraaljuffers hebben een rood achterlijf, rode 
pterostigma’s en rode poten. Vooral dankzij haar 
rode poten is deze juffer goed te onderscheiden van 
de eveneens rode vuurjuffer. Daarnaast vliegt de 
koraaljuffer later dan de vuurjuffer. Bij vrouwtjes komt 
in meer of mindere mate zwart op het achterlijf voor. 

Biotoop
De koraaljuffer is een soort van, hoofdzakelijk op de 
zandgronden gelegen, matig voedselarme bos- en heide-
vennen die rijk begroeid zijn met ondergedoken en drijvende 
waterplanten. Ook in hoogveengebieden komt zij voor. 
In het hoofdverspreidingsgebied, in landen rond de Middel-
landse Zee, komt zij vooral op stromend water voor. Het 
Nederlandse biotoop wijkt daar sterk vanaf, al wordt de 
koraaljuffer inmiddels ook hier steeds vaker ook op traag 
stromend water aangetroffen. De binding aan vennen met 
veenmos en zeggen lijkt daarmee minder sterk te worden. 
Mogelijk dat het steeds zachter worden van onze winters 
hierbij een rol speelt. Een waarneming uit 2008 illustreert de 
opmars van de koraaljuffer en de afwijkende biotopen waar 
zij in Nederland soms aangetroffen wordt. Toen werd een 
groot aantal koraaljuffers, waaronder ook vers uitgeslopen 
dieren, bij een matig voedselrijk water bij Nieuw Balinge 
waargenomen. Hier was de koraaljuffer de talrijkste libel. 
In Drenthe zijn ook bij tuinvijvers uitsluipende koraaljuffers 
waargenomen. 

Leefwijze 
Volwassen mannetjes houden zich op langs de waterkant 
en gaan op zoek naar vrouwtjes die vaak in de vegetatie 
verstopt zitten. Na de paring zet het vrouwtje haar 

eieren doorgaans in tandem af. De eieren worden onder 
andere afgezet in russen, biezen, zeggen en drijvende 
veenmossen. Na ongeveer een maand komen de eieren 
uit. Larven leven tussen de dichte onderwatervegetatie en 
overwinteren doorgaans eenmaal. De eerste exemplaren 
sluipen uit vanaf eind mei. De minuscule larvenhuidjes, 
amper 16 mm lang, zijn vooral op naar de zon gerichte 
plaatsen te vinden. 
De hoofdvliegtijd ligt tussen eind juni en half augustus. 
Voortplanting is nog tot begin september waargenomen.

Verspreiding 
Europees gezien bereikt de koraaljuffer in Drenthe de 
noordgrens van haar verspreidingsgebied. De soort laat 
de afgelopen tien jaar een toename zien, zowel in aantal 
waargenomen exemplaren als in aantal vindplaatsen. Dit 
leidt echter niet tot een sterk veranderd verspreidingsbeeld. 
Deze soort beperkt zich nog steeds hoofdzakelijk tot 
vennen en hoogveengebieden op de zandgronden. Enkele 
‘bolwerken’ van de koraaljuffer, waar duizenden dieren 
tegelijk kunnen voorkomen, zijn het Fochteloërveen (met 
heel veel nieuwe vindplaatsen sinds 2000), het Bargerveen 
en de vennen op het Dwingelderveld. Ook op diverse 
vennen in de boswachterijen is de soort talrijk. In de 
voormalige veengebieden ontbreekt zij nagenoeg geheel. 
Een aantal stippen in de beekdalen illustreert de toename 
van de koraaljuffer op stromend water.

Toekomst / Bedreiging 
In de Rode lijst van 1997 had de koraaljuffer nog de status 
van ‘zeldzaam’. Sindsdien is er sprake van een sterke 
toename, al zwakt deze sinds 2007 wel enigszins af. De 

Koraaljuffer  Ceriagrion tenellum

Koraaljuffer vrouwtje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

5137

Vroegste waarneming

28-4-1984

Laatste waarneming

4-10-2010

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

soort geldt in Drenthe als algemeen en niet bedreigd (Rode 
lijst 2011 status: Thans niet bedreigd). Met een toename 
van het aantal zachte winters en warme zomers valt te 

verwachten dat zij zich nog verder kan uitbreiden, zeker 
als daarbij ook stromende wateren meer bewoond gaan 
worden. 

♂ ♀
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Deze bleke juffer met een brede kop dankt haar naam 
aan de opvallende, veervormig verbrede schenen. De 
mannetjes zijn eerst wit en kleuren later lichtblauw. De 
vrouwtjes zijn beige met, bij jongere dieren, een oranje 
tint. Deze juffer komt vooral voor op stromend water.

Biotoop
De blauwe breedscheenjuffer heeft een voorkeur voor 
zuurstofrijke, langzaam stromende wateren zoals beken, 
sloten en kanalen. Ook op visvijvers en grotere plassen 
kan deze soort aangetroffen worden. Een begroeiing met 
waterplanten is niet noodzakelijk, maar heeft wel een 
gunstige invloed op de populatiegrootte van de blauwe 
breedscheenjuffer. 
De meeste voortplantingswateren liggen op de hogere 
zandgronden en kenmerken zich door een enigszins 
beschutte, maar wel zonnige ligging. In zure wateren zoals 
vennen en wateren in hoogveengebieden komt de soort 
niet voor. Ook in laagveenplassen ontbreekt deze soort 
grotendeels.

Leefwijze
Paringen vinden bij deze soort lang niet altijd in de buurt van 
het voortplantingswater plaats. Meestal gaat het mannetje 
op zoek naar vrouwtjes in zijn omgeving. Mannetjes zijn 
niet erg territoriaal, maar om te imponeren laten ze in de 
vlucht vaak hun verbrede schenen aan rivalen zien. 
Eieren worden doorgaans in levend plantmateriaal 
afgezet, bij voorkeur in de zachte delen net onder het 
wateroppervlak. Meestal worden de eieren in tandem 

afgezet waarbij het vrouwtje soms geheel onder water 
gaat. Regelmatig kan men meerdere eiafzettende tandems 
op één stengel aantreffen. Vaak worden eieren afgezet in 
bladstengels van gele plomp.
De larven overwinteren één of twee maal. Na één 
overwintering sluipen ze in juli of augustus uit. Na twee 
maal overwinteren sluipen ze vroeger in het jaar uit, in mei 
of juni. Hierdoor is het mogelijk om gedurende een lange 
periode verse individuen aan te treffen. In stromend water 
verbergen de larven zich tussen de waterplanten in de 
oeverzone, maar in stilstaand water zijn ze meer op en in 
de bodem te vinden. In visrijk water houden ze zich meer 
verborgen en zijn ze minder actief. 
De blauwe breedscheenjuffer is een mobiele soort 
die na het uitsluipen ver van het voortplantingswater 
gezien kan worden. Meestal vliegt ze langs lijnvormige 
landschapselementen naar een geschikt rust- en 
jachtgebied of naar andere voortplantingswateren. Hoewel 
volwassen dieren zich gemakkelijk over grotere afstanden 
verplaatsen worden zwervers maar zelden buiten de 
bekende verspreidingsgebieden waargenomen. 
Deze juffer vliegt vanaf begin mei tot begin september. De 
hoofdvliegtijd van deze soort loopt in Drenthe van begin juni 
tot eind juli. 

Verspreiding
De hogere zandgronden in Drenthe vormen één van de 
kerngebieden voor de soort in Nederland. In nagenoeg alle 
beeksystemen is de blauwe breedscheenjuffer te vinden, 
vaak in grote aantallen. De verspreidingskaart illustreert 

Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes

Blauwe breedscheenjuffer vrouwje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

3868

Vroegste waarneming

27-4-2007

Laatste waarneming

23-9-2003

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Eiafzettende tandems blauwe breedscheenjuffer.

duidelijk de binding aan stromend water, gezien de talrijke 
stippen in de beekdalen. In veel van deze beekdalen 
zijn herstelprojecten uitgevoerd of nog gaande, waar de 
blauwe breedscheenjuffer ook van profiteert. Het is in 
dit verband opvallend dat de blauwe breedscheenjuffer 
(nog) niet is aangetroffen in het beekdalsysteem van de 
Vledder Aa en de Wapserveensche Aa, waar recent ook 
een beekherstelproject is afgerond. Grotere kanalen waar 
de blauwe breedscheenjuffer is waargenomen zijn de 
Verlengde Hoogeveensche Vaart in de buurt van Holsloot 
en het Oranjekanaal bij Oranjedorp. 

Toekomst / Bedreiging
De blauwe breedscheenjuffer is in Drenthe algemeen. 
De soort is niet bedreigd en behoeft geen speciale 
beschermingsmaatregelen. Gezien de talrijke beek-
herstelprojecten die momenteel in Drenthe gaande zijn of 
inmiddels zijn afgerond, is de kans groot dat deze soort 
de komende tijd nog in aantal zal toenemen en meer 
kilometerhokken zal bezetten.
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De paardenbijter is de kleinste van de Nederlandse 
glazenmakers. Het achterlijf is overwegend bruin 
met blauwe vlekken, op het borststuk vallen twee 
gele banden op. Deze zomersoort zwerft veel en 
kan andere gebieden dan ook gemakkelijk bereiken. 
In tegenstelling tot andere glazenmakers jaagt de 
paardenbijter vaak in groepen. In Drenthe is deze 
soort zeer algemeen. Zijn naam zou deze libel danken 
aan de jacht op rondom paarden vliegende insecten.

Biotoop
Hoewel de paardenbijter bij allerlei watertypen aangetroffen 
kan worden, heeft zij een voorkeur voor stilstaand water 
met een goed ontwikkelde oevervegetatie, zoals brede 
gordels van riet, lisdodde en zeggen. Zelfs in licht brak 
water kunnen de larven zich succesvol ontwikkelen.

Leefwijze 
Paardenbijters zijn te zien van begin mei tot begin 
november. In Drenthe is de hoofdvliegtijd de periode vanaf 
half augustus tot en met half september. 
De mannetjes gedragen zich alleen bij het water 
territoriaal. De vrouwtjes zetten solitair eieren af en dan 
bij voorkeur in de dichte oevervegetatie. De eieren komen 
na de winter uit en de larven ontwikkelen zich in één tot 
twee jaar. 
Groepen paardenbijters zijn vaak ’s avonds te zien 
wanneer ze op een hoogte van enkele meters jagen. 
Ook kan men geregeld groepen rustende exemplaren in 
bomen of struiken zien hangen. Paardenbijters kunnen 

hun vliegspieren opwarmen door met de vleugels te 
trillen. Hierdoor kunnen ze al voor zonsopgang, maar ook 
nog na zonsondergang jagen. Deze libel is jagend overal 
aan te treffen: langs bosranden, boven wegen, in tuinen, 
en in de omgeving van grote en kleine wateren. 

Verspreiding 
De paardenbijter is in de nazomer de meest algemene 
glazenmaker. De soort was voor 1998 al zeer algemeen 
en lijkt sindsdien nog meer te zijn toegenomen. Een 
belangrijk deel van de Nederlandse waarnemingen heeft 
waarschijnlijk betrekking op immigranten die in de nazomer 
ons land binnentrekken. Deze immigratie vanuit het zuiden 
vindt vermoedelijk in de tweede helft van de vliegtijd plaats. 
Afgezet tegen het totaal aantal waargenomen paarden-
bijters, is het aantal exemplaren dat gezien wordt terwijl 
ze voortplantingsgedrag vertonen gering. De omvang van 
de inheemse populatie kan beter in kaart gebracht worden 
door te zoeken naar bewijzen voor voortplanting, zoals 
larvenhuidjes. De in Drenthe waargenomen aantallen zijn 
lager dan elders in Nederland, bijvoorbeeld in vergelijking 
met de kuststrook. In Zuid-Drenthe lijken nog vele 
voortplantingsplaatsen onontdekt.

Toekomst / Bedreiging 
Deze soort is niet bedreigd. Het Landelijke Meetnet 
Libellen laat een matig negatieve trend zien.
De aantallen waargenomen paardenbijters kunnen van 
jaar tot jaar sterk fluctueren omdat regelmatig grote 
aantallen zwervers uit het buitenland Nederland bereiken. 

Paardenbijter Aeshna mixta

Paardenbijter mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige afname

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

5813

Vroegste waarneming

21-5-2007

Laatste waarneming

5-11-2011

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Paardenbijter vrouwtje (links) en mannetje (rechts).
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Het mannetje van deze soort lijkt, dankzij een 
voornamelijk blauwgroen borststuk, blauwe ogen en een 
blauw achterlijf, op een kleine uitvoering van de grote 
keizerlibel. In de vlucht is de zuidelijke glazenmaker 
ook makkelijk te verwarren met de paardenbijter. Deze 
kleine glazenmaker heeft zijn verspreidingsgebied de 
laatste jaren vanuit Zuid-Europa uitgebreid naar het 
noordwesten.

Biotoop
De zuidelijke glazenmaker is een libel van ondiepe, 
stilstaande wateren die in de zomer regelmatig opdrogen. 
Die wateren liggen veelal in de schaduw van bomen of 
struiken en zijn vaak dicht begroeid met biezen, zeggen 
of riet. Voor de voortplanting is geen open water nodig: 
een vochtig weiland waarin hier en daar tussen de pollen 
een beetje water staat, kan al voldoende zijn. In Midden-
Europa wordt de soort ook gevonden bij hoogvenen en 
bij verlandende, voedselrijke wateren met een drassige 
oeverzone. 

Leefwijze 
In Nederland is deze soort waargenomen in de periode juni 
tot september, de meeste exemplaren zijn in juli en augustus 
gezien. Het merendeel van de Drentse waarnemingen is in 
augustus gedaan.
De mannetjes zijn territoriaal en patrouilleren, vliegend op 
een hoogte van één tot twee meter, langs hun stukje oever. 
Hun vlucht is, net als die van de wijfjes, rustig, maar ze 
verjagen concurrerende mannetjes agressief. Geregeld 
onderbreken de mannetjes hun patrouillevlucht en zitten 
dan een tijdje op een tak of stengel. In de lucht wordt een 
tandem gevormd, het paringswiel gaat vervolgens in de 
vegetatie hangen, waar de paring wordt voltooid. 
De eieren worden, anders dan bij de meeste andere 
glazenmakers, meestal in tandempositie afgezet. Het 
mannetje gaat hierbij zo aan een stengel hangen dat zijn 

partner, op de bodem zittend, haar eieren in de vochtige 
aarde kan afzetten. De tandem wisselt bij de eiafzet een 
aantal malen van plaats. De eieren komen na de winter uit, 
de larven overwinteren één of twee keer. 

Verspreiding
Een warme periode met zuidenwinden in de voorzomer 
bevordert het verschijnen van libellen in noordelijker 
streken. Na een invasie van de zuidelijke glazenmaker 
in 1995 is de soort elk jaar in ons land waargenomen 
en inmiddels is vastgesteld dat deze soort zich hier ook 
voortplant. De aanvoer van nieuwe exemplaren vanuit 
Zuid-Europa betekent dat individuen ook incidenteel 
buiten hun voortplantingsbiotoop aangetroffen kunnen 
worden.
Deze glazenmaker is vóór 2000 alleen in het zuidelijke 
deel van ons land en in de Hollandse duinen gezien. 
Inmiddels is zij in alle provincies aangetroffen. 
In Drenthe is de eerste zuidelijke glazenmaker in 2003 
ten zuiden van Norg waargenomen. In latere jaren 
zijn nog enkele zwervende exemplaren gezien maar 
tot voortplanting lijkt het nooit te zijn gekomen. Des 
te verrassender was de waarneming van een vers 
uitgeslopen vrouwtje begin juli 2015 die werd gevonden 
op het Dijkveld, langs het Loonerdiep bij Assen, in het NP 
Drentsche Aa. Hoewel zoeken in de dagen er na geen 
voortplantingsbewijs in de vorm van een huidje opleverde 
lijkt het toch de eerste aanwijzing van voortplanting in 
Drenthe te zijn.

Toekomst / Bedreiging
De zuidelijke glazenmaker is in Drenthe een zeer 
zeldzame libellensoort. Wanneer deze soort er, mede 
door de klimaatverandering, verder in slaagt haar 
verspreidingsgebied naar het noorden uit te breiden en 
voort te planten, zal ze ongetwijfeld meer gezien worden. 
Van bedreiging is op dit moment geen sprake.

Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis

Zuidelijke glazenmaker mannetje.
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Zuidelijke glazenmaker mannetje.
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Deze middelgrote oranjebruine glazenmaker heeft 
bovenop het begin van het achterlijf een gele vlek die op 
een brede spijker lijkt. Dankzij haar transparante vleugels 
en haar groene ogen is de vroege glazenmaker makkelijk 
van de bruine glazenmaker te onderscheiden. In Nederland 
is deze soort vrij algemeen, in Drenthe zeldzamer maar de 
laatste jaren toenemend. 

Biotoop
De vroege glazenmaker komt vooral in laagveen-gebieden voor en 
dan met name bij verlandingsvegetaties en matig voedselrijke 
wateren. Laagveenmoerassen met krabbenscheer hebben 
de voorkeur, maar ook in kleinere sloten of kanalen waar 
weinig krabbenscheer groeit, kan deze libel zich voortplanten. 
Bij plassen en vennetjes, die niet te veel beschaduwd zijn en 
enigszins beschut liggen komt de vroege glazenmaker ook 
voor. Het voorkeursbiotoop lijkt gekenmerkt te worden door 
een combinatie van ondergedoken waterplanten met een hoge 
oeverbegroeiing.
Op de zandgronden is deze soort te vinden bij matig voedselrijke 
wateren, ook bij beken.

Leefwijze
De vroege glazenmaker is één van de eerste glazenmakers die 
in de loop van het jaar verschijnt. Vanaf eind april tot in augustus 
kan men haar zien, de piek in aantallen ligt in juni. 
Eieren worden afgezet in dode, vaak drijvende delen van 
planten, maar ook in levende planten, onder andere in bladeren 
van krabbenscheer. Na zes tot zeven weken komen de eieren 
uit. De larven zijn vooral te vinden tussen waterplanten. Ook 
tussen wortels van planten in de oevervegetatie kunnen larven 

Vroege glazenmaker Aeshna isoceles

Vroege glazenmaker mannetje.

aangetroffen worden. Na één of twee jaar sluipen de larven uit, 
de imago’s kunnen dan ver van hun uitsluipwater aangetroffen 
worden. 
De vroege glazenmaker vliegt vooral in de middag en heeft een 
voorkeur voor zonnige plaatsen. Het lijkt er op dat deze soort 
bij het kiezen van een voortplantingswater erg kieskeurig is met 
betrekking tot de temperatuur. 
Langs de oever van het voortplantingswater bezetten de 
mannetjes een territorium, dat tot wel 30 meter lang kan zijn. De 
paring vindt vaak plaats in bomen of in de hogere oevervegetatie 
van riet of lisdodde. Na de paring zetten de vrouwtjes de eieren 
solitair af. 

Verspreiding 
Deze glazenmaker komt vooral in Laag-Nederland voor en 
minder op de zandgronden. In Drenthe was hij tot ca. 10 jaar 
geleden vrijwel alleen te vinden in de Kop van Drenthe, bij de 
grens met Groningen en in het zuidwesten van de provincie rond 
Meppel, dichtbij NP Weerribben-Wieden. De laatste jaren wordt 
deze libel ook in de meer oostelijk gelegen delen van Drenthe 
waargenomen en lijkt het erop dat de vroege glazenmaker bij 
steeds meer verschillende wateren, zoals beschutte en zonnige 
visvijvers, plassen en vennen aanwezig is. Ook bij kleinere 
sloten, waar lisdodde, gele lis en riet een belangrijk bestanddeel 
van de oeverbegroeiing vormen, wordt zij waargenomen. De 
talrijke waarnemingen in de boswachterijen op de zandgronden 
kunnen er op duiden dat het beeld van “laagveensoort” zo 
langzamerhand wat achterhaald is.
Een deel van de waarnemingen is afkomstig uit de beekdalen 
van Drentsche Aa, Peizerdiep, Hunze, Ruiner Aa en Wold 
Aa. Of het altijd om populaties gaat is moeilijk te zeggen, 
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toekomstige huidjesvondsten kunnen hier meer duidelijkheid 
over geven. Zeker in Zuidwest-Drenthe kunnen veel 
waarnemingen betrekking hebben op zwervers die afkomstig 
zijn uit de laagveengebieden van Noordwest-Overijssel en 
Friesland.

Toekomst / Bedreiging 
De vroege glazenmaker had in de Rode Lijst van 1997 de 

status ‘kwetsbaar’. Sinds 2002 laat de soort in het Landelijk 
Meetnet Libellen echter een sterke toename zien. Dit heeft er 
toe geleid dat de status op de Rode Lijst van 2011 is gewijzigd 
in ‘Thans niet bedreigd’. Ook in Drenthe gaat de vroege 
glazenmaker sterk vooruit. Wanneer de waterkwaliteit blijft 
toenemen en verlandingsvegetaties zich kunnen ontwikkelen, 
dan lijkt verdere uitbreiding van de soort voor de hand te 
liggen.

Vroege glazenmaker mannetje.
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Deze grote, overwegend bruin gekleurde glazenmaker 
met opvallend geelbruin getinte vleugels lijkt op de 
vroege glazenmaker. De vroege glazenmaker heeft 
echter glasheldere vleugels en is wat kleiner. De bruine 
glazenmaker is een van de grootste Nederlandse 
libellen.

Biotoop 
Op allerlei stilstaande wateren is de bruine glazenmaker aan 
te treffen. Ook bij zwak stromende wateren komt zij voor. 
Deze glazenmaker heeft een voorkeur voor rijk begroeide 
sloten, plassen en vijvers. De grootte van die wateren kan 
sterk variëren. Ook bij vennen en in veengebieden wordt zij 
regelmatig waargenomen. 
Deze libel wordt eveneens gezien bij wateren in half open 
landschappen waar bosschages en open stukken elkaar 
afwisselen. In bosgebieden zijn de aantallen veel lager. 
Open en kale landschappen worden echter allerminst 
gemeden, getuige de vele vindplaatsen in de veenkoloniale 
gebieden in Drenthe. 

Leefwijze
De bruine glazenmaker is een uitstekende vlieger, die lange 
vluchten kan maken en maar zelden gaat zitten. De dieren 
kunnen dankzij hun vliegvermogen ook op grote afstand 
van het water aangetroffen worden, terwijl ze op insecten 
jagen. 
Mannetjes bezetten grote territoria die ze al heen en weer 
vliegend verdedigen en waarin ze op zoek gaan naar een 
vrouwtje. Terwijl veel libellensoorten in de loop van de 

Bruine glazenmaker Aeshna grandis

Bruine glazenmaker mannetje.

middag paren vindt de paring bij de bruine glazenmaker 
vaak al in de ochtenduren plaats. Bij de eiafzet worden 
vrouwtjes meestal op enige afstand begeleid door het 
mannetje. De eieren worden afgezet in allerlei waterplanten 
en in halfvergane plantenresten, maar ook wel in modderige 
oevers en in zachte veenresten. In sloten met weinig 
drijvende waterplanten zet het wijfje vaak, zittend op het 
droge, haar eieren af in het water langs de oever. Als het 
vrouwtje een aantal eieren heeft afgezet, vliegt zij een 
tiental meters verder en gaat daar verder met de eiafzet. 
De eieren overwinteren en komen in het voorjaar uit. De 
larven overwinteren doorgaans eenmaal en sluipen vanaf 
begin juni uit. Mannetjes sluipen eerder uit dan de vrouwtjes, 
ze verschijnen ook eerder bij het voortplantingswater. Deze 
hoogzomersoort vliegt van begin juni tot en met oktober, de 
hoofdvliegtijd loopt van half juli tot eind augustus.

Verspreiding
De bruine glazenmaker is een soort die vrijwel overal in 
Drenthe gevonden kan worden, zowel op de zandgronden 
als in de voormalige veengebieden. Vergeleken met de 
paardenbijter wordt de soort minder vaak waargenomen in 
de bebouwde gebieden.

Toekomst / Bedreiging 
De bruine glazenmaker is een algemene soort met een 
stabiele verspreiding, waarbij de trend een matige toename 
laat zien. Dit laatste blijkt ook uit de toename van het aantal 
vindplaatsen na 2000. Deze soort behoeft geen speciale 
beschermingsmaatregelen. 

De mannetjes hebben bruine ogen met blauwe vlekken.

Een voortplantingsplaats van de bruine glazenmaker bij 
Valthermond.
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Bruine glazenmaker vrouwtje eiafzet.
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Deze glazenmaker is veel minder blauw dan de 
naam suggereert. Haar achterlijf is donker, met bij 
wijfjes groene, bij mannetjes blauwe en groene 
vlekken. De vlekken op de bovenzijde van de laatste 
achterlijfssegmenten zijn met elkaar verbonden: ze 
vormen een soort van ‘lantaarntje’. 

Biotoop
De blauwe glazenmaker is weinig kieskeurig en plant zich 
voort in allerlei stilstaande of zwak stromende wateren. De 
voorkeur gaat hierbij uit naar kleine, stilstaande wateren 
in een bosrijke of parkachtige omgeving. Voortplanting 
vindt ook plaats in (deels) beschaduwde inhammen van 
grotere plassen, zijtakken van grote kanalen, brede sloten 
en vennen. Ook in tuinvijvers in stedelijk gebied planten 
blauwe glazenmakers zich voort. Soms kan een populatie 
zich jarenlang bij een tuinvijver handhaven.
Het voortplantingswater is vaak troebel, niet begroeid en 
met een laag bladafval op de bodem. Kortom, deze soort 
is weinig selectief in de keuze van het voortplantingswater. 
Zo zijn er aanwijzingen van voortplanting in karrensporen 
en zelfs van voortplanting in een gierput.
De rijpingsfase van de blauwe glazenmaker speelt zich 
ver van het voortplantingswater af. 

Leefwijze 
De vliegtijd van de deze glazenmaker is de periode van 

begin mei tot begin november, de hoofdvliegtijd duurt van 
eind juli tot half september. 
De blauwe glazenmaker vliegt tijdens de jacht uitgesproken 
laag. Vliegend op een hoogte van een halve- tot twee 
meter jaagt zij langs beschaduwde bospaden, langs 
bosranden en langs struikgewas, maar ook in tuinen in 
woonwijken. 
Deze soort is veel minder schuw dan de andere 
glazenmakers, zoals wandelaars bij een ontmoeting met 
een jagend exemplaar kunnen vaststellen. Door hun lage 
vlucht en het feit dat ze weinig schuw zijn, worden ze 
soms prooi van katten. 
Na de rijpingsfase zoeken de geslachtsrijpe dieren een 
voortplantingswater op. Bij hoge dichtheden hebben 
de mannetjes duidelijke territoria waaruit ze ook niet-
concurrenten, zoals soms zelfs kleine vogels, proberen 
te verjagen. Ook de geslachtrijpe wijfjes zoeken na de 
rijpingsfase de waterkant op. Hier wordt het paar gevormd: 
of in de lucht, of tussen de vegetatie als het mannetje 
daar een wijfje vindt. De copulatie, die ongeveer twee uur 
duurt, vindt in struiken of bomen ver van het water plaats. 
Het wijfje zet haar eieren af op vochtige plekjes op de 
oever, bij of iets boven de waterspiegel. Hierbij wordt ze 
niet begeleid door het mannetje. De eieren overwinteren 
en komen in het voorjaar, soms geholpen door een forse 
regenbui, in het water terecht. Daarna komt het ei uit en 
begint de larvale ontwikkeling die twee of drie jaar duurt. 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea

Blauwe glazenmaker mannetje.
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Blauwe glazenmaker vrouwtje.
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Een tuinvijver in Zuidwest-Drenthe waarin de blauwe glazenmaker zich voortplant.

Verspreiding
Deze soort is algemeen in Drenthe, vooral in het 
noordwesten. De ‘witte gebieden’ op de kaart zijn vooral 
die delen van Drenthe die relatief boomloos zijn, zoals het 
zuiden en de veenkoloniale gebieden in het zuidoosten. 

Toekomst / Bedreiging 
De blauwe glazenmaker is weinig kieskeurig in zijn 
biotoopkeuzes. Kleine stilstaande wateren en een 
boomrijke omgeving zijn voor deze glazenmaker, die bijna 
als cultuurvolger te beschouwen is, voldoende. Deze 
algemene soort wordt niet bedreigd en behoeft dan ook 
geen specifieke aandacht. 

Blauwe glazenmaker larve. Blauwe glazenmaker vrouwtje.

Steeds dezelfde Blauwe glazenmaker?

Regelmatig een natuurgebied bezoeken kan soms resulteren 
in een interessant onderzoek. Zo werden in september 2009 
bij een aantal bezoeken aan een ven in de omgeving van Assen 
blauwe glazenmakers op een vaste plek langs een bosrand 
waargenomen. 
“Zouden dit elke keer dezelfde individuen zijn”, was de vraag 
die opkwam. Nieuwsgierig geworden werd in die maand deze 
locatie veertien keer bezocht. 

Het smalle pad langs de bosrand waar de blauwe glazenmakers 
zich ophielden was ruim 100 meter lang. Langs dit pad 
stonden veel bremstruiken. Tijdens sommige bezoeken 
werden meerdere mannetjes gezien, maar meestal één enkel 
exemplaar. Vrouwtjes werden maar weinig waargenomen. 
Omdat blauwe glazenmakers regelmatig in de vegetatie gaan 
hangen, zijn ze redelijk gemakkelijk te fotograferen. Dankzij 
deze foto’s zijn de verschillende individuen te herkennen. 

Om de dieren van elkaar te onderscheiden werd op de foto’s 
gelet op beschadigingen in de vleugels en op vorm en grootte 
van de tekening van het borststuk en het achterlijf. Elk dier 
bezit namelijk een unieke tekening. Elke dag bleken andere 
mannetjes aanwezig te zijn.

Een enkele keer werden meerdere mannetjes tegelijk gezien, 
Ze vlogen laag over het pad en konden dan ineens twee tot 
drie meter omhoog vliegen, elkaar soms wegjagend, om 
vervolgens verder door de struiken te jagen. Op bewolkte dagen 
en ook bij lichte regenval werden soms blauwe glazenmakers 
langdurig vliegend waargenomen. Op een warme dag in 
september met meer dan 25 graden Celsius werden geen 
blauwe glazenmakers waargenomen. Was dit toeval of zijn 
blauwe glazenmakers bij warme weersomstandigheden 
minder actief?

Andere glazenmakers die in dit gebied werden waargenomen 
waren bruine glazenmaker, grote keizerlibel en paardenbijter. 
Later in september werden steeds vaker paardenbijters 
gezien. In oktober nam het aantal blauwe glazenmakers af.
Mannetjes van de blauwe glazenmaker lijken zich, gezien 
bovenstaande waarnemingen, relatief kort in een gebied op 
te houden en vermoedelijk snel naar andere plekken door 
te trekken. Hierbij worden waarschijnlijk grote afstanden 
afgelegd en landschapselementen als jachtgebied gebruikt en 
als vliegroutes om langs te vliegen. Ook is niet uit te sluiten 
dat blauwe glazenmakers na omzwervingen dezelfde locaties 
weer bezoeken om te jagen en zich voort te planten. 

Door kleine verschillen in tekening en eventuele beschadiging(en) aan bijvoorbeeld de vleugels zijn blauwe glazenmakers individueel 
herkenbaar.
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Geen andere Europese libel is zo sterk aan 
één plantensoort gebonden als deze libel aan 
krabbenscheer. Het borststuk en het begin van het 
achterlijf zijn lichtgroen, de rest van het achterlijf is bij 
mannetjes bruin met blauwe vlekken, bij wijfjes bruin 
met lichtgroene vlekken. Deze zeldzame glazenmaker 
wordt beschermd op Nederlands en Europees niveau. 

Biotoop 
De groene glazenmaker heeft dichte velden krabbenscheer 
nodig. Voor een succesvolle voortplanting moet de 
oppervlakte van een dergelijk veld minimaal ongeveer 
200 m2 zijn. Na de jaren zestig is krabbenscheer 
zeldzamer geworden als gevolg van gewijzigd peilbeheer, 
eutrofiëring, gebruik van bestrijdingsmiddelen en de 
inlaat van gebiedsvreemd water. Ook in Drenthe is met 
de afname van krabbenscheer veel voortplantingsbiotoop 
van deze soort verdwenen. Zo telde deze provincie medio 
2006 nog maar een kleine 40, onderling sterk in grootte 
verschillende, locaties met krabbenscheer. In Friesland 
en Groningen, waar dankzij de verbeterde waterkwaliteit 
het aantal krabbenscheervelden weer toeneemt, krijgt de 
groene glazenmaker kansen om haar areaal te vergroten. 

Leefwijze
De hoofdvliegtijd in Drenthe is de periode van eind juli tot 
en met half augustus. De vliegtijd duurt van juni tot en met 
september. 
De mannetjes hebben territoria, meestal zijn deze niet 
langer dan 50 meter. De paring vindt vaak in de namiddag 

plaats. Het vrouwtje zet de eitjes over het algemeen solitair 
af en terwijl ze aan een krabbenscheerblad hangt zakt ze 
al eiafzettend langzaam naar beneden en gaat daarbij met 
haar achterlijf onderwater. 
Eieren worden onder water in ondergedoken delen van 
krabbenscheer afgezet. De eitjes overwinteren in de 
krabbenscheer die in het najaar naar de bodem zakt. In het 
voorjaar komen de eieren uit. De larven leven tussen de 
krabbenscheerplanten en sluipen na twee of drie jaar uit. 
Dit uitsluipen gebeurt meestal ook op krabbenscheer. 
Imago’s zijn langs bosranden en ruigtes met voornamelijk 
riet te vinden. De groene glazenmaker wordt pas in de loop 
van de dag actief en patrouillerende mannetjes zijn vooral 
’s middags waar te nemen. Op warme windstille avonden 
kan men deze libel nog laat zien jagen. 

Verspreiding 
De afname van de krabbenscheervelden in de afgelopen 
decennia betekende tevens een afname van het areaal van 
de groene glazenmaker. Zo resulteerde het verdwijnen van 
de krabbenscheervegetatie, onder andere veroorzaakt door 
het droogvallen van een sloot in 2003, in het verdwijnen 
van een kleine populatie bij de Wapserveensche Aa in het 
zuidwesten van de provincie. 
In Drenthe leeft een grote populatie in de Peizermaden en 
een kleinere op het Nieuwe Diep in het noordoosten. Langs 
de Hunze zijn in 2003 zwervers waargenomen. Tussen 
Hoogeveen en Hollandsche Veld en in de omgeving van het 
Leekstermeer werden in 2006 ook groene glazenmakers 
gezien. 

Groene glazenmaker Aeshna viridis

Groene glazenmaker mannetje.
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Toekomst / Bedreiging 
Deze libel, die in Drenthe zeldzaam is, heeft op de Rode 
Lijst van 2011 de status ‘kwetsbaar’. Vooral op plaatsen 
waar de krabbenscheervegetatie jaarlijks volledig 
geschoond wordt, blijven de populaties klein. Naar 
verwachting kunnen de populaties toenemen met een 
aangepast beheersregime: gefaseerd schonen met een 
driejarige cyclus. 
Uit het Landelijk Meetnet Libellen blijkt dat de groene 

Vrouwtjes groene glazenmaker, rechts bezig met eiafzet op krabbenscheer.

glazenmaker sterk achteruitgaat op de locaties waar de 
tellingen voor het Meetnet plaats vinden. Ook in Drenthe 
is de soort sterk achteruitgegaan. Vermoed wordt echter 
dat de monitoring voor deze soort niet voldoet, omdat de 
groene glazenmaker weliswaar van telroutes verdwijnt, 
maar zich elders in de omgeving weer vestigt. Het resultaat 
van de monitoring, de dalende trend, wordt op dit moment 
dan ook niet betrouwbaar geacht.
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Deze glazenmaker lijkt sterk op de noordse glazenmaker 
en kan hiermee gemakkelijk worden verward. De 
venglazenmaker is algemener dan de noordse en heeft 
grotere vlekken op het achterlijf: blauw bij mannetjes, 
geel bij wijfjes. Deze libel is vooral bij vennen en in 
hoogvenen te vinden.

Biotoop 
De venglazenmaker komt vooral voor bij voedselarme 
tot matig voedselrijke vennen en hoogveenplassen. Zij 
prefereert redelijk grote vennen die niet of nauwelijks 
beschaduwd zijn, bij voorkeur vennen met veel veenmos. 
De dichte, drijvende veenmospakketten die kenmerkend 
zijn voor het biotoop van de noordse glazenmaker, zijn voor 
de venglazenmaker echter niet noodzakelijk. Een pakket 
veenmos waartussen zeggen, biezen en russen groeien, 
voldoet ook prima. In vennen, waarvan de oevers met 
pitrus overwoekerd zijn, plant deze soort zich eveneens 
voort. In Noord-Duitsland wordt de venglazenmaker zelfs 
in krabbenscheervelden waargenomen. In dergelijke 
krabbenscheervelden vindt ook voortplanting plaats, zoals 
de daar gevonden larvenhuidjes aantonen. In Nederland is 
dit nooit waargenomen, maar wel bestaat het vermoeden 
dat een populatie venglazenmakers heeft geleefd in een 
krabbenscheervegetatie bij Nieuwlande in de omgeving 
van Hoogeveen.

Leefwijze
Volwassen dieren worden waargenomen vanaf begin mei 
tot eind september, in een mooie nazomer soms tot eind 

oktober. De hoofdvliegtijd van deze hoogzomersoort duurt 
van begin augustus tot en met begin september. 
Jonge dieren zijn te vinden langs bosranden, zandpaden en 
rond kleine bosschages. Daar jagen ze op allerlei insecten. 
Geslachtsrijpe mannetjes patrouilleren op circa één meter 
hoogte boven het water. De dieren kunnen eindeloos heen 
en weer vliegen, af en toe als een helikopter stil hangend in 
de lucht, om vervolgens weer verder te vliegen. Het mannetje 
onderbreekt soms zijn patrouillevlucht en gaat dan op zoek 
naar vrouwtjes die zich in de vegetatie schuilhouden. Als 
een mannetje een vrouwtje ontdekt, dan wordt dit overvallen 
en volgt er een snelle koppeling. In tandem vliegen ze dan 
weg, meestal naar een naburige struik of boom om daar de 
paring te voltooien. De vrouwtjes zetten hun eieren solitair 
af. Om niet de aandacht van patrouillerende mannetjes te 
trekken gebeurt dat vaak verscholen tussen de vegetatie. 
De eieren worden afgezet in allerlei zachte of rottende 
delen van waterplanten, meestal in stengels van biezen, 
zeggen of russen en in veenmos. Eiafzet in rottend hout 
is ook waargenomen. Het volgende voorjaar komen de 
eieren uit. De larven leven tussen water- en oeverplanten. 
Na twee jaar zijn de larven volgroeid.

Verspreiding
De venglazenmaker kan verspreid door de hele provincie 
op bos- en heidevennen en in hoogvenen aangetroffen 
worden. Meestal is het aantal waargenomen dieren laag. 
Zoeken naar larvenhuidjes geeft vaak een veel beter beeld 
van de werkelijke aantallen in een gebied. 
Vergeleken met de periode van voor 2000 is het aantal 

Venglazenmaker Aeshna juncea

Venglazenmaker mannetje. Venglazenmaker mannetje.

vindplaatsen afgenomen. Het verspreidingspatroon 
is sinds 2000 echter weinig veranderd. De meeste 
vindplaatsen liggen in de bekende natuurgebieden, 
onder andere in de verschillende boswachterijen. Vooral 
in die met veel vennen en veentjes, zoals van Grolloo 
en Borger, komt de soort op diverse plaatsen voor. In 
‘droge’ boswachterijen zoals bijvoorbeeld Exloo-Odoorn 

ontbreekt de venglazenmaker bijna volledig. Buiten de 
boswachterijen vormen het Ballooërveld en omgeving, het 
Dwingelderveld, het Bargerveen en het Fochteloërveen 
de belangrijkste leefgebieden van de venglazenmaker. Uit 
het veenkoloniale gebied in Oost- en Zuidoost-Drenthe zijn 
geen waarnemingen bekend. Ook in het laagveengebied 
van Zuidwest-Drenthe lijkt de soort te ontbreken.

Status in Nederland

Zeldzaam

Landelijke trend

Onzeker

Rode Lijst 2011

Kwetsbaar

Status in Drenthe

Vrij zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

1581

Vroegste waarneming

2-7-2009

Laatste waarneming

6-11-2004

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
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noordse glazenmakervenglazenmaker

Voortplantingsbiotoop van de venglazenmaker in Noordoost Drenthe

A. Verschil in dorsaal aanzicht venglazenmaker (links) en 
noordse glazenmaker (rechts). 
Hieronder staan betrouwbare kenmerken om beide soorten 
te onderscheiden:

1. Op het gezicht van de noordse glazenmaker zit een streep 
van gelijke hoogte (C). Bij de venglazenmaker vernauwt deze 
streep naar de ogen toe (B).

2. Op de onderkant van het borststuk van de noordse 
glazenmaker zitten twee schuin geplaatste vlekken (E), bij de 
venglazenmaker (D) zijn deze vlekken afwezig of heel zwak 
aanwezig. 

3. Gele stip op de achterkant van beide ogen van de 
venglazenmaker (F). Bij de noordse glazenmaker (G) ontbreken 
deze.

4. Tekening borststuk: venglazenmaker (H) en I: noordse 
glazenmaker grootvlekkige vorm.

5. Tekening tweede segment (J): midden op segmenten van 
het achterlijf zitten bij de venglazenmaker kleine streepjes en 
aan de basis twee grotere ronde blauwe vlekken. Bij de noordse 
glazenmaker zijn de middelste en achterste vlekken ongeveer 
even hoog.

CB

D E

GF

Onderscheid tussen venglazenmaker en noordse glazenmaker Venglazenmaker Noordse glazenmaker

A

H I

Venglazenmaker Noordse glazenmaker

J

Toekomst / Bedreiging 
Hoewel de venglazenmaker nog op veel plaatsen in 
Drenthe aangetroffen wordt, is de landelijke trend voor 
deze soort onduidelijk. Zo is het ‘thans niet bedreigd’ 
van de vorige Rode Lijst gewijzigd in ‘kwetsbaar’ op de 
Rode Lijst van 2011. De resultaten van het Landelijk 
Meetnet Libellen laten vanaf 1999 een achteruitgang 

zien en een sterk herstel in 2006. De oorzaken hiervan 
zijn onduidelijk. Handhaving, en waar nodig verbetering 
van de kwaliteit van voedselarme tot matig voedselrijke 
vennen en hoogveenplassen, draagt in ieder geval bij 
aan de instandhouding van de soort.
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Deze grote, sterk op de venglazenmaker lijkende 
libel, komt vooral voor op bosvennen en op vennen 
en plassen in hoogveengebieden. Eieren worden in 
drijvende veenmospakketten afgezet, een biotoop dat 
in Drenthe vrij algemeen is. Deze glazenmaker komt 
ook voor in aan Drenthe grenzende delen van Friesland 
en in enkele hoogveengebieden in Overijssel. In 2013 
is deze glazenmaker voor het eerst sinds de jaren ’50 
weer in Noord-Brabant waargenomen. 

Biotoop 
Bij de vennen en veentjes waar de noordse glazenmaker 
vooral voorkomt, is niet alleen een goed ontwikkeld 
veenmosdek in de contactzone met het open water 
aanwezig, maar ook groeien er op of langs het veenmosdek 
witte snavelbies, veenbes en lavendelheide. Waarschijnlijk 
zijn deze planten op zich niet belangrijk, maar heeft de 
noordse glazenmaker een voorkeur voor vennen met een 
ontwikkelingsstadium dat door deze combinatie van planten 
wordt gekenmerkt.
In vennen met alleen veenmos worden slechts af en toe 
larvenhuidjes gevonden en dan meestal in zeer lage 
aantallen. Het lijkt er dus op dat dergelijke vennen sub-
optimaal zijn voor de noordse glazenmaker, terwijl de 
venglazenmaker er in grote aantallen kan voorkomen. Bij 
vennen of wateren die volledig met veenmos begroeid 
zijn en waar dus geen open water meer aanwezig is, 
worden aanzienlijk minder larvenhuidjes gevonden. Deze 
vennen lijken dus ook minder geschikt voor de noordse 
glazenmaker. 
In Friesland werden de hoogste aantallen huidjes gevonden 

Noordse glazenmaker Aeshna subarctica

bij recent opgeschoonde veenmosvennen die vóór de 
opschoning vrijwel compleet waren verland. Waterveenmos 
was op het moment van de vondsten alleen in een smalle 
band langs de oever aanwezig. 
De vindplaatsen in het Fochteloërveen liggen vooral in een 
open landschap, de meeste vindplaatsen elders liggen 
beschut, vaak in een bos of omgeven door bosschages 

Leefwijze 
De meeste imago’s worden waargenomen van eind juli tot 
begin oktober. De hoofdvliegtijd van deze hoogzomersoort 
ligt tussen begin augustus en half september met een 
piek rond eind augustus, begin september. Afhankelijk 
van het nazomerweer kan de soort nog tot begin oktober 
aangetroffen worden. 
Na de paring zet het vrouwtje haar eieren af tussen 
het veenmos. Het vrouwtje doet dit solitair. De eitjes 
overwinteren en komen in het voorjaar uit. De larven houden 
zich op tussen het veenmos en overwinteren meestal twee 
maal. Het uitsluipen vindt plaats vanaf begin juli. In deze 
periode zijn huidjes op of langs de rand van het veenmos te 
vinden, zowel liggend op het veenmos als horizontaal aan 
plantenstengels. Doorgaans overtreft het aantal gevonden 
huidjes ruimschoots het aantal volwassen dieren dat later 
bij hetzelfde water wordt waargenomen. 
Na het uitsluipen houden de imago’s zich eerst een week of 
twee op in de omgeving van het uitsluipwater. Tijdens deze 
rijpingsfase jagen ze langs bosschages op insecten. Daarna 
keren ze geslachtsrijp terug naar het voortplantingswater. 
Mannetjes vliegen daar vaak onophoudelijk langs de oever 
heen en weer op zoek naar vrouwtjes. 

Mannetje noordse glazenmaker.

Status in Nederland

Zeldzaam

Landelijke trend

Onzeker

Rode Lijst 2011

Kwetsbaar

Status in Drenthe

Zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

606

Vroegste waarneming

11-6-2006

Laatste waarneming

29-10-2015

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Voortplantingsbiotoop van de Noordse glazenmaker in het Fochteloërveen.
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Voortplantingsbiotoop van de noordse glazenmaker in een bosgebied met vennen in het oosten van Drenthe.

Verspreiding 
In Nederland was deze soort tot halverwege de jaren 
’50 van de vorige eeuw alleen bekend van een aantal 
locaties in Noord-Brabant en Limburg. Eind jaren ’80 zijn 
de eerste Drentse exemplaren bij Diever waargenomen. 
Sindsdien is de soort daar nooit meer gevonden. Door de 
toegenomen waarnemingintensiteit, o.a. door het landelijke 
Libellenproject in de jaren ’90, kwamen er steeds meer 
meldingen uit Drenthe. Inmiddels is de noordse glazenmaker 
op ruim 40 locaties aangetroffen. Ruim driekwart van deze 
locaties is na 2000 ontdekt. De vindplaatsen liggen vooral 
in de boswachterijen met hun talrijke vennen. Met name in 
de Boswachterij op het Gasselter- en Drouwenerveld is de 
soort op meerdere vennen te vinden.
Het Fochteloërveen geldt als bolwerk van deze libel, daar 
liggen talrijke veenputjes waar de soort wordt waargenomen 
en waar larvenhuidjes worden gevonden. Mogelijk fungeert 
dit gebied als bronpopulatie van waaruit jonge imago’s 
uitzwerven naar vennen in de boswachterijen in de wijdere 
omgeving. Glazenmakers staan immers bekend als goede 
vliegers, die met gemak afstanden van enkele tientallen 
kilometer kunnen overbruggen. Ook in het andere grote 

hoogveengebied in Drenthe, het Bargerveen, komt de 
soort voor. Vooralsnog zijn de waargenomen aantallen daar 
echter lager dan in het Fochteloërveen.
Of de soort op de locaties die waarnemingen van voor 
2000 aangeven ook werkelijk is verdwenen is maar zeer de 
vraag. Lang niet alle vindplaatsen worden jaarlijks opnieuw 
bezocht en de vaak kwetsbare oevervegetatie maakt een 
veelvuldig bezoeken van locaties ook niet wenselijk. Het 
is dus goed mogelijk dat bij hernieuwde bezoeken deze 
populaties nog steeds blijken te bestaan.

Toekomst / Bedreiging 
Vennen en veenputjes met een goed ontwikkeld drijvend 
veenmospakket vormen in Nederland een zeldzaam 
biotoop. Binnen Drenthe is dit biotoop in een aantal gebieden 
nog vrij algemeen en daar kan de noordse glazenmaker 
regelmatig aangetroffen worden. Instandhouding en waar 
mogelijk uitbreiding van dit biotoop is echter een voorwaarde 
voor het behoud van de noordse glazenmaker. De grote 
hoogveengebieden bieden hiervoor de beste kansen. 
Wat het warmer worden van het klimaat voor deze 
noordelijke soort gaat betekenen is vooralsnog onduidelijk.

Noordse glazenmaker mannetje grootvlekkige vorm. 

Paringswiel van de noordse glazenmaker, het mannetje is van de kleinvlekkige en het vrouwtje van de grootvlekkige vorm.
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A. Verschil in lateraal aanzicht mannetjes noordse glazenmaker 
grootvlekkige vorm (links) en kleinvlekkige vorm (rechts). 

B. Tekening borststuk (mannetjes): noordse glazenmaker groot-
vlekkige vorm, C: kleinvlekkige vorm en D: venglazenmaker.

E. Verschil in lateraal aanzicht noordse glazenmaker grootvlekkige 
vorm (boven) en kleinvlekkige vorm (onder) vrouwtjes. De vlekken 
op het achterlijf zijn bij de grootvlekkige - iets groter dan bij de 
kleinvlekkige vorm. Duidelijker verschil in vlekgrootte is te zien op de 
zij- en de voorkant van het borststuk.

B

D

C

A

De noordse glazenmaker, zoals deze in Drenthe voorkomt, kent 

twee vormen, namelijk de kleinvlekkige en de grootvlekkige 

vorm. De grootvlekkige vorm is het meest talrijk. De kleinvlekkige 

vorm wijkt af op de volgende kenmerken. De hoeveelheid geel 

tussen de beide strepen op het borststuk (C) is minder en vormt 

geen derde brede borststreep (B), de vlekken op het achterlijf 

zijn kleiner en zorgt dat de dieren een donkerder indruk maken. 

Verder is de schouderstreep minder vaak hamervormig. 

Een betrouwbaar kenmerk om beide soorten te onderscheiden 

is de gele stip op de achterkant van de kop die bij de ven-

glazenmaker goed zichtbaar is en bij de noordse glazenmaker 

ontbreekt deze (blz 123, figuur F & G).

Noordse glazenmaker kleurvormen

gr
oo

tv
le

kk
ig

e 
vo

rm
Ve

ng
la

ze
nm

ak
er

kl
ei

nv
le

kk
ig

e 
vo

rm

Noordse glazenmaker grootvlekkige vormkleinvlekkige vorm

F. De noordse glazenmaker grootvlekkige vorm (links) maakt vooral 
in dorsaal aanzicht een lichtere indruk dan de kleinvlekkige vorm 
(rechts). De vlekken op het achterlijf zijn bij de grootvlekkige vorm 
flets blauw en bij de kleinvlekkige vorm lichtgeel van kleur. De bruine 
onderkleur van de kleinvlekkige vorm is donkerder. 

G. Bij vrouwtjes noordse glazenmaker zijn, dorsaal gezien, de 
verschillen in vlekgrootte tussen grootvlekkige vorm (links) en 
kleinvlekkige vorm (rechts) minder duidelijk zichtbaar. De bruine 
onderkleur van de kleinvlekkige vorm is, net als bij de mannetjes, 
donkerder. 

kleinvlekkige vormgrootvlekkige vorm Noordse glazenmaker

F

kleinvlekkige vormgrootvlekkige vorm Noordse glazenmaker

G

E

Noordse glazenmaker grootvlekkige- en kleinvlekkige vorm

♂

♀

♀

♂
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Met een lengte van ongeveer 8 cm is dit is de grootste 
libel in Drenthe. Mannetjes zijn te herkennen aan het 
groene borststuk en aan het helderblauwe achterlijf 
met bovenop een zwarte streep. Zij zijn erg territoriaal 
en vliegen boven ‘hun’ water op zoek naar voedsel 
en wijfjes, daarbij concurrenten en andere libellen 
verjagend. 

Biotoop 
De grote keizerlibel is vooral aan te treffen in de buurt 
van stilstaande wateren op de zandgronden. Dit zijn vaak 
grotere meren of plassen, maar ook bij kleinere wateren, 
zoals poelen, kanalen of sloten, kan deze soort gevonden 
worden. Het voortplantingswater is rijk begroeid, vaak 
voedselrijk en basisch; soms plant deze soort zich voort 
in zure vennen of in hoogveengebieden. Deze libel zwerft 
veel, een groot deel van de waarnemingen buiten het 
voortplantingsbiotoop zal dan ook betrekking hebben op 
zwervende exemplaren.

Leefwijze 
Deze libel kan op grote afstand van het voortplantingswater 
jagend worden aangetroffen. Grotere vliegen vormen haar 
prooi, maar ook vlinders en grote libellen, zoals viervlek of 
bruine glazenmaker, kunnen op het menu staan. 
Bij het voortplantingswater vestigen de mannetjes een 
territorium dat ze al patrouillerend boven het water 
verdedigen tegen concurrerende mannetjes en andere 
libellen. De grootte van het territorium is afhankelijk van 
het aantal mannetjes: bij hoge dichtheden zijn de territoria 
kleiner. Hoe lang een mannetje zijn territorium handhaaft 

hangt ook van de dichtheid af, bij lage dichtheden kan een 
territorium wel een half uur bezet blijven. 
Het patrouillerende mannetje grijpt een langs vliegend wijfje 
en als dit ook paringsbereid is verdwijnt het paar, meestal 
in de vegetatie. De copulatie vindt vaak in boomkruinen 
plaats. Het wijfje zet de eieren vooral tegen de avond af, 
dit doet ze buiten aanwezigheid van het mannetje. Door 
dit late afzetten kan verstoring door mannetjes voorkomen 
worden. 
De eieren worden afgezet in ondergedoken delen van 
drijvende waterplanten of in afgestorven plantendelen. 
Na enkele weken komen de eieren uit. De larven staan 
als vraatzuchtig bekend: ze vangen ook grotere prooien, 
bijvoorbeeld kleine visjes en kikkervisjes. Larven 
overwinteren een of twee keer, exemplaren die twee keer 
overwinteren doen dit de laatste keer als volgroeide larve, 
deze larven sluipen In een korte periode in mei uit. Het 
uitsluipen van larven die eenmaal overwinterd hebben 
begint ongeveer een maand later en is over een veel 
langere periode gespreid. Het uitsluipen gebeurt in de 
oevervegetatie op een hoogte van maximaal anderhalve 
meter. Het gespreid uitsluipen en de relatief lange 
levensduur van de grote keizerlibel maken het mogelijk van 
eind mei tot eind september deze soort waar te nemen. De 
hoofdvliegtijd loopt van begin juni tot begin augustus.

Verspreiding
In de laatste decennia heeft de grote keizerlibel zijn 
verspreidingsgebied steeds verder naar het noorden 
uitgebreid. Dit wordt door de Drentse waarnemingen 
duidelijk geïllustreerd. Terwijl er van vóór 1950 geen 

Grote keizerlibel Anax imperator

Grote keizerlibel mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

5586

Vroegste waarneming

6-5-2011

Laatste waarneming

17-10-2005

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

waarnemingen uit Drenthe bekend zijn, blijkt deze libel nu 
verspreid over de hele provincie voor te komen. Duidelijke 
concentraties zijn te vinden in de boswachterijen, in de 
hoogvenen en langs de beken. Het lijkt erop dat de de 
warmere zomers en zachtere winters hier een rol bij spelen. 
Alleen uit de Drentse veenkoloniën zijn relatief weinig 
waarnemingen bekend. 

Toekomst / Bedreiging
Het Landelijk Meetnet Libellen laat zien dat deze soort sinds 
2000 gestaag toeneemt. 
Deze libel komt voor bij allerlei wateren en vertoont 
bovendien een sterk zwerfgedrag. De soort is niet bedreigt 
en behoeft verder geen specifieke aandacht 

Grote keizerlibel mannetje.
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De zuidelijke keizerlibel is een zeer recente nieuwkomer 
in de Drentse libellenfauna. Mannetjes hebben een bruin 
achterlijf met een opvallend blauw zadel op het begin 
van het achterlijf. Ook de egaal groene ogen vallen op. 
In Drenthe is (nog) geen voortplanting waargenomen, 
Drentse exemplaren zijn zeer waarschijnlijk zwervers.

Biotoop
In tegenstelling tot de grote keizerlibel, die vooral op brede 
sloten, kanalen en kleine plassen wordt waargenomen, is de 
zuidelijke keizerlibel juist een soort van grote plassen met 
drijvende waterplanten en een rijke oeverbegroeiing. Deze 
soort wordt in Nederland waargenomen bij zandafgravingen, 
kleiputten en grindplassen in het rivierengebied. 

Leefwijze
Volwassen dieren vliegen vaak op enige afstand van de 
oever boven waterplanten. Eiafzet vindt bij voorkeur plaats 
in allerlei levende waterplanten, dood materiaal wordt 
zelden gebruikt. Anders dan bij de grote keizerlibel en veel 
glazenmakers, waar het vrouwtje de eieren alleen afzet, zet 
het wijfje van de zuidelijke keizerlibel haar eieren in tandem 
af. De larven leven tussen de planten in de oeverzone. De 
meeste Nederlandse waarnemingen zijn gedaan in juni, juli 
en augustus. 

Verspreiding
De zuidelijke keizerlibel is in 2010 voor het eerst 
waargenomen in Drenthe. Op een grote zandwinplas ten 
noorden van het Bargerveen werd destijds in augustus een 
zwervend mannetje gezien en gefotografeerd. In 2013 is 
mogelijk een zwervend mannetje waargenomen in het gebied 
van de Drentsche Aa. Omdat het bewijs hiervoor echter 
ontbreekt is deze waarneming niet op de verspreidingskaart 
weergegeven. In 2015 werd de zuidelijke keizerlibel in juli 
twee maal gezien in het Drents-Friese Wold en was er in 
augustus een waarneming van een mannetje in Hoogeveen. 

Toekomst / Bedreiging 
Na de eerste Nederlandse waarneming in 1983 kon pas in 
1997 de tweede gedaan worden. Sindsdien is de zuidelijke 
keizerlibel verspreid over heel Nederland bijna elk jaar wel 
een keer gezien, al ging het hierbij steeds om maar één of 
twee exemplaren. Voortplanting werd voor het eerst in 2006 
vastgesteld. 
De recente eerste vondsten in Drenthe passen in het beeld 
dat de soort met de huidige warme zomers verder zal 
toenemen en zich op meer plaatsen zal gaan voortplanten. 
Volwassen dieren zijn in staat om over grote afstanden 
nieuwe leefgebieden te vinden. Daarmee lijkt het reëel te 
veronderstellen dat we deze soort in de toekomst vaker in 
Drenthe gaan zien. 

Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope

Zuidelijke keizerlibel mannetje.
De eerste zuidelijke keizerlibel die in Drenthe is waargenomen: 
een mannetje op 19-8-2010 in het Bargerveen.

Mogelijk geschikt biotoop voor zuidelijke keizerlibel in Drenthe.

Verschil in vluchtbeeld tussen zuidelijke keizerlibel mannetje (links) en grote keizerlibel mannetje (rechts).

Status in Nederland

Zeer zeldzaam

Landelijke trend
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Niet beschouwd

Status in Drenthe
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Waarnemingen

Aantal

5

Vroegste waarneming

18-7-2015

Laatste waarneming

31-8-2009
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De glassnijder is een kleine, sterk behaarde glazen-
maker die gemakkelijk verward kan worden met 
andere kleine glazenmakers, zij vliegt echter eerder 
in het seizoen. De mannetjes vliegen vaak laag, soms 
‘zoekend’ langs oevers. In grote delen van Europa is 
deze soort schaars, de Nederlandse populaties zijn dan 
ook van internationaal belang.

Biotoop 
In de jaren ’90 kwam de glassnijder in Nederland vooral 
voor in laagveenmoerassen. Ook werd deze soort, zij het 
in lagere aantallen, gevonden bij duinplassen, vennen en 
grotere wateren als wielen, leemputten en plassen. Ook 
in stedelijk gebied werd zij aangetroffen. Inmiddels lijkt zij 
haar verspreiding uitgebreid te hebben naar agrarische 
gebieden. Vooral de aanwezigheid van een rijke water- 
en oevervegetatie is een belangrijke voorwaarde voor de 
aanwezigheid van de glassnijder. 

Leefwijze 
Deze libel vliegt in Drenthe van half april tot begin augustus. 
De hoofdvliegtijd duurt van begin mei tot half juni, het is een 
voorjaarssoort. 
Glassnijders jagen in kortere periodes dan glazenmakers en 
gedragen zich onopvallend. Ze rusten ook vaker in struiken 
en in bomen. Mannetjes vliegen vrij laag over het water en 
mijden wateren waar de verlanding ver voortgeschreden is. 
De mannetjes zijn niet uitgesproken territoriaal in hun 
gedrag. De paring vindt veelal plaats in bomen of struiken. 
De vrouwtjes zetten vervolgens de eieren solitair af in 
drijvende of halfvergane stengels. Na drie tot vier weken 

komen de eieren uit; de larven ontwikkelen zich in de 
regel na drie winters tot een imago. Larvenhuidjes worden 
meestal gevonden in de oevervegetatie, vaak onder bomen.

Verspreiding
De laatste jaren is de glassnijder met een sterke opmars 
bezig. Zo werd bijvoorbeeld in 2007 de glassnijder na 25 
jaar weer in het Fochteloërveen waargenomen. 
De hoogste aantallen worden nog steeds in laagveen-
moerassen gevonden, maar anders dan vroeger is 
de soort tegenwoordig buiten de laagveenmoerassen 
een vrij normale verschijning, die in heel Drenthe 
wordt waargenomen. Vooral 2007 was een zeer goed 
‘glassnijderjaar’. 
Ook 2010 bleek een goed jaar voor deze soort. Dat jaar 
werden, bij een uitgebreide inventarisatie ten oosten van 
de Hondsrug, in ongeveer driekwart van de 33 bezochte 
kilometerhokken glassnijders waargenomen, in totaal 26 
dieren. Dieren die zich voortplanten en larvenhuidjes zijn 
ook op minder voor de hand liggende plaatsten gezien, 
bijvoorbeeld bij sloten buiten de laagveengebieden. Ook bij 
beken wordt de glassnijder meer gezien. Wellicht valt een 
deel van deze toename te verklaren door de verhoogde 
aandacht in het kader van dit atlasproject.

Toekomst / Bedreiging
De glassnijder is in Drenthe vrij zeldzaam en niet bedreigd. 
Ook in het Landelijke Meetnet Libellen laat deze soort een 
matige toename zien. Het is niet helemaal duidelijk waarom 
de soort de laatste jaren op veel meer plaatsen in de provincie 
wordt waargenomen. Mogelijk heeft de vooruitgang van de 

Glassnijder Brachytron pratense

Glassnijder mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Vrij zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

1112

Vroegste waarneming

16-4-2007

Laatste waarneming

11-8-2010

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

glassnijder te maken met de verbeterde waterkwaliteit of 
met de toegenomen waarnemingsintensiteit, maar wellicht 

spelen ook veranderende klimatologische omstandigheden 
een rol.

Glassnijder vrouwtje 
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Deze middelgrote, zwart en geel tot groenig gekleurde 
libel met wijd uiteenstaande ogen komt voor bij 
zuurstofrijke wateren. Deze rombout lijkt enigszins 
op de ook in Drenthe voorkomende plasrombout. In 
Nederland is deze soort zeldzaam. In 2005 is zij voor 
het eerst in Drenthe aangetroffen. 

Biotoop 
De beekrombout plant zich uitsluitend voort in zuurstofrijk 
water dat niet teveel nitraten en fosfaten bevat en 
waar fijn sediment en dood organisch materiaal op de 
bodem aanwezig zijn. Meestal zijn dit zwakstromende, 
meanderende beken en riviertjes, maar ook een 
genormaliseerde beek met enige stroming kan dienen als 
voortplantingswater.
De beekrombout jaagt en rust vaak in kleinschalige 
landschappen. Daar kan men, zowel hoog in de bomen als 
op de grond of tussen struiken, rustende dieren aantreffen. 
In dergelijke gebieden zijn, ook op een afstand van enkele 
kilometers van het voortplantingswater, eveneens vers 
uitgeslopen en zwervende exemplaren te vinden. 

Leefwijze
Het vrouwtje zet haar eitjes af op open water, ze doet dit 
door klompjes eieren af te strijken op het wateroppervlak. 
De eieren komen na twee tot acht weken uit. De larven 
jagen voornamelijk ‘s nachts, overdag verbergen ze zich 
tussen plantenwortels en detritus of zijn ze ingegraven in 

de bodem. Mogelijk dient deze deels verborgen leefwijze 
om predatie door vissen te voorkomen. 
De ontwikkeling van de larven duurt twee tot vier jaar. Het 
merendeel van de larven sluipt in de periode april-mei uit, 
vaak in een tijdsbestek van slechts enkele dagen. Meestal 
vindt men de vers uitgeslopen individuen hangend in de 
oevervegetatie, maar ook op grotere afstand, zoals op 
bomen tientallen meters van het water verwijderd. 
De rijpingsfase van de beekrombout duurt enkele weken 
en speelt zich af op weiden en langs bosschages in de 
omgeving van het water. Bij voortplantingswateren worden 
vaak larvenhuidjes en jonge individuen aangetroffen, maar 
zich voorplantende beekrombouten worden slechts weinig 
gezien. 

Verspreiding
De beekrombout komt vooral in Oost-Nederland voor. 
Volgens de Nederlanse libellen (NVL 2002) zijn beek-
rombouten niet erg zwerflustig. In Drenthe zijn echter 
meerdere individuen waargenomen op ruim 10 kilometer 
van de dichtstbijzijnde Overijsselse populatie, zoals het 
eerste Drentse exemplaar dat in 2005 bij Dalen is gezien. 
Na 89 jaar werd in 2011, in het gebied van de Drentsche 
Aa bij Oudemolen, voor het eerst weer een mannetje van 
deze soort gezien In de opvolgende jaren werden steeds 
enkele exemplaren van de beekrombout in dit deel van 
de Drentsche Aa waargenomen. Ook in andere delen 
van de provincie werden nieuwe waarnemingen gedaan, 

Beekrombout Gomphus vulgatissimus

Beekrombout mannetje, nog niet uitgekleurd.

Status in Nederland

Zeldzaam

Landelijke trend

Onzeker

Rode Lijst 2011

Bedreigd

Status in Drenthe

Zeer zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

51

Vroegste waarneming

12-5-2005

Laatste waarneming

28-6-2015

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Beekrombout mannetje in de omgeving van Oudemolen (Drentsche Aa).
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Beekrombouten zijn door hun camouflagekleuren op de vegetatie niet gemakkelijk waar te nemen.

zoals de waarneming van een mannetje in 2014 in het 
Zuidwesten van Drenthe nabij Uffelte. Verder in dat jaar 
een waarneming in Noordwest Drenthe bij De Punt en een 
mogelijke waarneming bij het Lieversche diep. In 2015 
werden, tijdens een uitgebreide inventarisatie langs 4,5 
kilometer Oudemolense diep, tenminste 20 beekrombout 
mannetjes waargenomen. Soms waren het meerdere 
mannetjes bij elkaar die met elkaar in territoriaal gevecht 
verwikkeld waren. Deze nieuwe populatie beekrombout is 
het meest noordelijk gelegen in Nederland. 

Toekomst / Bedreiging 
In Drenthe liggen voldoende beken en zwakstromende 
kanalen, die een geschikt biotoop vormen voor de 
beekrombout. Het opnieuw laten meanderen van 
genormaliseerde beeklopen en natuurgericht beheer 
scheppen goede extra mogelijkheden voor deze soort. De 
toekomst ziet er voor de beekrombout dan ook gunstig uit, 
zeker als ook de waterkwaliteit in de provincie nog verder 
verbetert. 

Beekrombout larve.Een uitgeslopen beekrombout mannetje.Voortplantingsbiotoop van de beekrombout in het Drentsche Aa gebied nabij Oudemolen.

Beekrombout mannetjes aan de oeverrand van de beek.

Ook zitten mannetjes van de beekrombout op kale steile oeverwanden.
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Deze tenger gebouwde rombout komt alleen 
in West-Europa voor, de noordgrens van zijn 
verspreidingsgebied loopt door Noord-Nederland. In 
Drenthe sluipt deze geelzwarte libel gedurende een 
korte periode in de voorzomer uit.

Biotoop 
De plasrombout is wat biotoopkeuze betreft niet erg 
kritisch. In Nederland wordt deze rombout vooral bij grote 
stilstaande wateren aangetroffen. Dit kunnen visvijvers, 
ontgrondingsplassen, groeven of voormalige beek- en 
riviermeanders zijn. Er leven ook populaties bij zwak 
stromende wateren als kanalen, beken en rivieren. In 
Drenthe wordt de soort voornamelijk bij stilstaande wateren 
zoals visvijvers of zandafgravingen gevonden. 

Leefwijze 
Imago’s worden vaak op grote afstand van water gezien, 
ook de paring vindt op afstand van het water plaats. Het 
wijfje kan haar eieren op twee manieren afzetten. Bij de 
ene manier zit het vrouwtje in de vegetatie en produceert 
ze in enkele minuten een eiklompje, dat aan haar achterlijf 
blijft plakken. Dit eiklompje wordt vervolgens vliegend en 
al dippend op het water afgezet. Bij de andere manier blijft 
ze boven het water vliegen en zet ze al vliegend af een toe 
een enkel eitje af. De eieren komen na twee weken uit. De 
larven leven doorgaans ingegraven en zijn vaak met leem 
besmeurd. Ze hebben een voorkeur voor plekken die met 
detritus bedekt zijn. Hierdoor zijn ze beter beschermd tegen 

predatie. Na drie jaar sluipt de larve uit, meestal op kale 
strandjes, soms op begroeide oevers. 

Verspreiding
De plasrombout, een soort van de hoge zandgronden, is 
de meest algemene van de Nederlandse rombouten. Het 
zwaartepunt van de verspreiding ligt in het zuidoosten van 
ons land. 
De eerste plasrombout, een vrouwtje, is in Drenthe op 
12 juni 1935 waargenomen, op een locatie waar nu een 
stadswijk van Hoogeveen ligt. Het eerste verse exemplaar 
is op 22 juni 2004 in de omgeving van Zuidlaren gevonden.
De verspreiding van de plasrombout is sinds het jaar 
2000 niet sterk gewijzigd. In de omgeving van Zuidlaren 
wordt deze soort het meest aangetroffen. Daar en bij de 
grens met Groningen liggen verschillende grotere wateren 
waar zich voortplantende populaties bevinden. Andere 
waarnemingen, die verspreid over de provincie gedaan 
zijn, hebben waarschijnlijk betrekking op zwervende dieren.

Toekomst / Bedreiging
Hoewel de plasrombout weinig kritisch is in de keuze van het 
voortplantingswater is de soort in Drenthe zeer zeldzaam. 
In deze provincie bereikt de soort de noordgrens van haar 
Europese verspreidingsgebied. Dit is waarschijnlijk de 
belangrijkste oorzaak van de zeldzaamheid. In Drenthe 
wordt op verschillende plaatsen zand afgegraven, hierdoor 
ontstaan meer grote plassen waar deze libel zich kan 
vestigen. 

Plasrombout Gomphus pulchellus

Plasrombout vrouwtje.

Status in Nederland

Vrij zeldzaam

Landelijke trend

Onzeker

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Zeer zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

187

Vroegste waarneming

5-5-2007

Laatste waarneming

25-8-2007

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Voortplantingsbiotoop plasrombout. Plasrombout paringswiel.
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De smaragdlibel is een relatief grote glanslibel met 
een glanzend bronsgroen lichaam. Het borststuk is 
donzig behaard, hier dankt ze haar Engelse naam 
‘downy emerald’ (donzige smaragd) aan. De ogen 
zijn bij jonge exemplaren bruin, bij oudere dieren 
zijn ze verkleurd naar een opvallend glanzend 
lichtgroen. Anders dan bij de andere glanslibellen 
is het achterlijf van de mannetjes door de verdikte 
laatste achterlijfssegmenten knotsvormig. 

Biotoop
Deze soort komt voor in laagveenmoerassen en kan 
zich daar voortplanten in allerlei wateren zoals petgaten, 
plassen en sloten, maar ook in dichtbegroeide greppels 
waarin amper open water staat. Op de zandgronden 
kan de smaragdlibel aangetroffen worden bij vennen, 
vaak met een vegetatie van zeggen en biezen. De 
larven kunnen zich ook in water zonder begroeiing 
ontwikkelen, ze liggen dan tussen de detritus op de 
loer. Niet al te ver van het voortplantingswater zijn in 
het algemeen boomgroepen of bossen aanwezig. In het 
buitenland is ook voortplanting aangetoond in langzaam 
stromend water, in Nederland is dit niet waargenomen. 

Leefwijze
Vooral geslachtsrijpe mannetjes worden waargenomen, 
meestal als ze patrouilleren in hun territorium. 
Patrouillerende mannetjes vliegen op geringe hoogte 
langs de oever, vermijden schaduw en hangen hierbij 

regelmatig stil in de lucht. Concurrenten en andere 
soorten worden verdreven. De territoria worden voor 
een korte periode bezet; na enige tijd verlaten de 
mannetjes hun territoria weer en verdwijnen ze naar 
de boomkruinen in de omgeving, waar ze rusten en 
fourageren. 
Geslachtsrijpe wijfjes gedragen zich onopvallend, ze 
komen ook naar het voortplantingswater waar ze veelal 
verstopt tussen de oevervegetatie zitten. Wanneer een 
rondvliegend wijfje door een mannetje gepakt is, wordt 
binnen één tot twee seconden een tandem gevormd. 
Het mannetje vult dan zijn zaadblaas en er wordt een 
paringswiel gevormd. Dit paringswiel vliegt naar een 
plek vaak ver van het water.
Het wijfje zet de eieren zonder begeleiding van het 
mannetje af. Ze vliegt daarbij laag over het water, tipt 
met haar achterlijf regelmatig het water aan en zet zo 
klompjes eieren af. Dit doet ze vaak dicht bij de oever, 
tussen de vegetatie. 
De eieren komen na ongeveer drie weken uit. De 
meeste larven overwinteren twee-, sommige driemaal. 
Bij de laatste overwintering is de larve volgroeid. Het 
uitsluipen vindt vrijwel gelijktijdig plaats, vooral op 
oeverplanten, maar soms op een harde ondergrond 
zoals de wand van een botenhuis. Larvenhuidjes 
worden meestal gevonden in de oevervegetatie, op een 
hoogte van maximaal een meter.
Deze soort kan ook ’s morgens of ’s avonds bij lagere 
temperaturen of bij regenachtig weer actief zijn.

Smaragdlibel Cordulia aenea

Smaragdlibel mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Sterke toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Vrij zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

2929

Vroegste waarneming

20-3-2012

Laatste waarneming

15-8-2002

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Verspreiding 
De smaragdlibel komt verspreid in heel Drenthe voor, 
maar ontbreekt grotendeels in de veenkoloniale 
gebieden in het oosten en in sommige delen in het 
zuiden. Veel waarnemingen zijn gedaan in het gebied 
van de Drentsche Aa, op en rond het Dwingelderveld 
en in het Drents-Friese Wold. Het deels ontbreken in 
de boswachterijen in Midden-Drenthe is voorlopig 
onverklaarbaar. Hoewel de smaragdlibel goed kan 
vliegen, is het geen echte zwerver. Waarnemingen 
zullen dus vooral betrekking hebben op gevestigde 
populaties. Dankzij haar vliegvermogen kan de 
smaragdlibel geschikte wateren in de directe omgeving 
redelijk makkelijk koloniseren.

Toekomst / Bedreiging
De toekomst van deze soort ziet er positief uit: de laatste 
jaren is de smaragdlibel in Drenthe, net als in de rest van 
Nederland, sterk toegenomen. Omdat de smaragdlibel 
in haar leefgebied boomgroepen nodig heeft, kan 
het kappen van bos bij een voortplantingswater een 
bedreiging vormen. Daarom verdient het aanbeveling 
om in dergelijke gevallen hier en daar groepjes bomen 
te sparen. 

Smaragdlibel mannetje.
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De metaalglanslibel is een middelgrote libel met een 
helder groene, enigszins metaalachtig glanzende 
kleur en een gele band over het voorhoofd. Vrouwtjes 
hebben een zeer opvallende loodrecht afstaande 
legschede. Verwarring met de smaragdlibel is mogelijk, 
de smaragdlibel is echter wat kleiner en mist de gele 
band over het voorhoofd. 

Biotoop 
De metaalglanslibel komt voor bij grotere plassen, zwak 
stromende beken en kanalen, veenwijken, op vennen 
en soms op petgaten in het laagveen. Deze soort stelt 
geen hoge eisen aan de waterkwaliteit, evenmin is een 
uitgebreide en gevarieerde oeverbegroeiing een vereiste. 
Wel staan bij veel vindplaatsen bomen of bosschages in de 
buurt van het water. De Nederlandse Libellen (NVL, 2002) 
vermeldt dat veel populaties in bosgebieden leven, dit gaat 
voor Drenthe niet op. De soort wordt maar zelden in de 
boswachterijen waargenomen. Veel meer is zij in Drenthe 
een soort van beken en beekdalen.

Leefwijze
De mannetjes van de metaalglanslibel zijn territoriaal 
en vliegen onafgebroken boven het water heen en weer, 
daarbij rivalen verjagend. De territoria liggen langs de 
oever en zijn vaak tientallen meters lang, hierdoor worden 
er meestal maar weinig dieren tegelijkertijd waargenomen. 
Jonge, nog niet geslachtsrijpe imago’s kunnen soms 
jagend in kleine groepjes gezien worden op minder voor 
de hand liggende plekken, zoals agrarische gebieden of 
kleinschalige landschappen. Vrouwtjes komen bijna alleen 

voor de eiafzet bij het water. Paringen, waarover weinig 
bekend is, worden maar zelden gezien. 
De vrouwtjes zetten de eieren solitair af, doorgaans op 
beschut gelegen plaatsen langs de oever. De eieren 
worden, stilhangend in de lucht, met een karakteristieke 
‘slagbeweging’ van het achterlijf in het substraat gedreven. 
Dit kan zijn in rottende bladeren, vochtig zand, tussen 
wortels van waterplanten of in mos. Afhankelijk van het 
tijdstip waarop de eieren gelegd zijn, komen ze vóór de 
winter uit of overwinteren ze. De larven overwinteren nog 
één of twee keer en sluipen vanaf eind mei uit. 

Verspreiding
In Drenthe komt de metaalglanslibel vooral voor langs -al 
dan niet gekanaliseerde- beken. In het beekdal van de 
Ruiner Aa en Wold Aa is de metaalglanslibel sinds 2000 
op veel nieuwe locaties gevonden. Op wijken in het oosten 
van Drenthe kan de soort geregeld worden waargenomen. 
Ook bij vennen, onder andere op het Dwingelderveld, het 
Fochteloërveen en het Bargerveen is deze libel gezien. In 
2012 werden larven van deze libel in een opmerkelijk hoge 
dichtheid aangetroffen in een voormalige zandwinningsplas 
in de omgeving van Zuidlaren, een plas die tegenwoordig 
als viswater in gebruik is (mond. med. C. Brochard).

Toekomst / bedreiging
De metaalglanslibel is in Drenthe een zeldzame, maar 
wijdverbreide soort die thans niet bedreigd is. Omdat de 
soort als imago in lage dichtheden voorkomt en in het 
Landelijk Meetnet Libellen een afname laat zien, is het 
verstandig deze soort nauwgezet te blijven volgen. 

Metaalglanslibel Somatochlora metallica

Metaalglanslibel jong vrouwtje.

Status in Nederland

Vrij zeldzaam

Landelijke trend

Matige afname

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

1126

Vroegste waarneming

5-5-2007

Laatste waarneming

24-9-1970

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Ook beken vormen een biotoop voor de metaalglanslibel. Metaalglanslibel vrouwtje.
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Deze middelgrote libel heeft een glanzend donkergroen 
tot zwart achterlijf. De gevlekte glanslibel lijkt sterk 
op de andere glanslibellen, maar is daarvan te 
onderscheiden door de rij gele vlekken langs de zijkant 
van het achterlijf. De ogen zijn bij juveniele gevlekte 
glanslibellen eerst bruinachtig, later fel groen. Deze 
soort is in Nederland vrij zeldzaam, in Drenthe is zij 
zeer zeldzaam.

Biotoop 
De gevlekte glanslibel kan men vooral aantreffen in 
matig voedselrijke moerassen in laagveengebieden, 
bijvoorbeeld op plekken waar de verlanding ver voort-
geschreden is. In Nederland komt deze soort vooral 
voor in de laagveengebieden van Noordwest-Overijssel 
en in de Lindevallei in Friesland. Bij Budel, waar zij ook 
voorkomt, is haar biotoop gekenmerkt door uitgestrekte 
galigaanvelden met gagel en riet. Voortplantingswateren 
liggen vaak in de buurt van grotere riet- en zeggenvelden. 
In de laagveengebieden vormen sterk verlandende 
en rijk begroeide petgaten het voortplantingsbiotoop. 
Recent is ontdekt dat deze libel zich ook voortplant in 
petgaten begroeid met broekbos. Bij Budel is voortplanting 
waargenomen in zeer ondiepe (5 – 25 cm) plasjes in een 
heideveld met veel pijpenstrootje. 

Leefwijze 
De gevlekte glanslibel is een voorzomersoort die in 
Nederland vanaf mei tot eind augustus vliegt, de hoogste 

Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata

Gevlekte glanslibel mannetje.

aantallen worden in juni en juli gezien. In Drenthe zijn de 
meeste waarnemingen echter in juli en augustus gedaan. 
Ondiepe, visvrije wateren met veel moerasplanten en veel 
detritus op de bodem vormen een geschikt biotoop voor de 
larven. De eieren worden op goed verborgen, dicht begroeide 
plekken op het wateroppervlak afgezet. Dit wordt maar 
zelden waargenomen, ook omdat de voortplantingswateren 
vaak moeilijk toegankelijk zijn. Na vier tot vijf weken komen 
de eieren uit, waarna de larven waarschijnlijk nog zo’n drie 
jaar in het water leven. De larven zijn bestand tegen tijdelijke 
uitdroging van het voortplantingswater. Larvenhuidjes 
worden meestal gevonden op een hoogte van 10 tot 30 
cm, maar de larven sluipen ook uit op grotere hoogte, op 
overhangende stengels en takken. 
Na het uitsluipen vliegen mannetjes vaak op een hoogte 
van enkele meters langs bosranden en boven open 
plekken in het bos. Ze jagen ook boven paden en steigers 
in rietvelden, maar ook langs sloten met een afwisselende 
en redelijk hoge vegetatie. Tijdens het vliegen staan de 
mannetjes vaak stil in de lucht, ook komen ze regelmatig 
terug op dezelfde plaats. Vrouwtjes worden maar weinig 
waargenomen, meestal tijdens een paring of als vers 
uitgeslopen imago 
De gevlekte glanslibel is een mobiele soort en zeer ver van 
het uitsluipwater aan te treffen. Zo zijn er waarnemingen 
van de Waddeneilanden bekend, maar voorplanting is er 
niet vastgesteld. 

Verspreiding 
Het eerste exemplaar in Drenthe is in 1982 in de omgeving 
van Veenhuizen waargenomen. Het duurde tot 2005 voor 
deze soort weer gezien werd. In dat jaar is een aantal dieren 
in de omgeving van Norg en één dier tussen Annen en 
Zuidlaren waargenomen. In 2006 is de gevlekte glanslibel 
gezien in de buurt van Frederiksoord, in 2009 bij Vledder en 
in 2011 tussen Schoonloo en Hooghalen. In 2012 is er een 
vermoedelijke waarneming gedaan op het Drentse deel 
van het Fochteloërveen. Omdat het onomstotelijke bewijs 
echter niet geleverd kon worden is deze waarneming niet 
op de kaart opgenomen. In 2015 werden drie mannetjes van 
de gevlekte glanslibel op het Uffelterveld waargenomen. 

Toekomst / Bedreiging 
Het aantal gevlekte glanslibellen is in de vorige eeuw door 
vernietiging van leefgebied en door vermesting en verzuring 
van de voortplantingswateren sterk gedaald. In Drenthe 
wordt deze soort pas de laatste decennia waargenomen, 
waarschijnlijk betreft dit zwervers uit de aangrenzende 
laagveengebieden in Friesland en Overijssel. In Drenthe 
is weinig voor deze libel geschikt biotoop aanwezig. 
Ook maakt de verborgen leefwijze het moeilijk om de 
aanwezigheid van deze soort vast te stellen. 
De toename in Friesland en in de Kop van Overijssel, 
het zwerfgedrag en de in de laatste jaren verbeterde 
waterkwaliteit vergroten wellicht de kans op vestiging. 
Goed zoeken kan beloond worden! Wordt een 
populatie aangetroffen dan kunnen beschermings- en 
beheermaatregelen noodzakelijk zijn. 

Status in Nederland

Zeldzaam

Landelijke trend

Onzeker

Rode Lijst 2011

Bedreigd

Status in Drenthe

Zeer zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

16

Vroegste waarneming

13-5-2006

Laatste waarneming

16-8-2012

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Gevlekte glanslibel mannetje.
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De hoogveenglanslibel is een vrij kleine, donkere, 
zwart glanzende libel met opvallend groene ogen. 
Vrouwtjes hebben op de zijkant van de eerste 
achterlijfssegmenten een gele vlek. Deze libel, die in 
lage aantallen voorkomt in hoogveengebieden, is één 
van de zeldzaamste Nederlandse libellen. 

Biotoop 
Deze glanslibel heeft een sterke voorkeur voor gebieden 
waarin kleine veenputten en slenken liggen. Dit kunnen 
grotere veengebieden zijn, maar ook kleinere die geheel 
omsloten zijn door agrarisch gebied. Een kenmerk van 
de voortplantingslocaties van deze soort is de uitgebreide 
veenmosbegroeiing en het nagenoeg ontbreken van 
oppervlaktewater, waardoor deze gebieden in eerste 
instantie niet geschikt lijken voor libellen.

Leefwijze
Mannetjes van deze soort vliegen vaak onopvallend en 
laag, zigzaggend boven veenputten heen en weer. Ze 
mijden open water. 
Andere libellensoorten planten zich in het karakteristieke, 
voedselarme biotoop van deze glanslibel nauwelijks 
voort. De hoogveenglanslibel is slecht bestand tegen 
concurrentie door andere libellensoorten. Door haar 
unieke voortplantingsbiotoop wordt deze concurrerntie 
echter grotendeels vermeden. De relatief kleine larven 
van de hoogveenglanslibel leven tussen het veenmos en 
ontwikkelen zich langzaam in dit voedselarme milieu. Ze 
sluipen uit op het veenmos of op een hoogte van enkele 
centimeters, hangend aan stengels van de vegetatie. De 
meeste larvenhuidjes worden in de maand juni gevonden. 

Hoogveenglanslibel Somatochlora arctica

Hoogveenglanslibel jong vrouwtje.

De hoogveenglanslibel kan worden waargenomen tussen 
half mei en half augustus. De hoofdvliegtijd ligt tussen eind 
mei en half juli.

Verspreiding
In Nederland is de hoogveenglanslibel altijd heel zeldzaam 
geweest. Zij kan ver zwerven, zo werd in de jaren ’90 een 
exemplaar op Terschelling waargenomen. Sinds 1998 is de 
hoogveenglanslibel vooral bekend uit het zuidoosten van 
ons land. Na 2002 is in Gelderland en Overijssel een aantal 
nieuwe populaties ontdekt. Ook in het aan Groningen 
en Drenthe grenzende deel van de Duitse deelstaat 
Nedersaksen zijn nieuwe populaties ontdekt en wel in 
2006. Vooral de Duitse en de meest recente Overijsselse 
vindplaatsen geven een beter beeld van biotoop en 
mogelijkheden voor de soort in Noordoost-Nederland. 
De enige zekere Drentse waarneming is in het Fochte-
loërveen gedaan. Hier werd in 2012 een mannetje 
waargenomen. Vooralsnog lijkt het om een zwervend dier 
te gaan.

Toekomst / bedreiging
In Nederland zijn de laatste jaren nieuwe populaties van 
deze soort ontdekt. Geschikt voortplantingsbiotoop, zoals 
veenputjes en veenslenken met een veenmosbegroeiing is 
in Drenthe aanwezig, onder andere in het Fochteloërveen, 
het Bargerveen en op het Dwingelderveld. Ook in diverse 
kleine veentjes in de boswachterijen lijken geschikte 
voortplantingsplaatsen aanwezig.
De komende jaren zal duidelijk moeten worden of de soort 
in meer gebieden in Drenthe wordt gezien en of zij zich hier 
ook voortplant. 

Potentieel biotoop voor de hoogveenglanslibel in Drenthe.

Patrouillerend mannetje hoogveenglanslibel.

Hoogveenglanslibel larve.
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De vier donkere vlekken halverwege de voorrand 
van de vleugels hebben de viervlek aan haar 
naam geholpen. Dankzij haar vlekken is deze libel 
makkelijk te herkennen. 
Deze soort is in Drenthe, net als in de rest van 
Nederland, zeer algemeen. De enorme vluchten 
van miljoenen exemplaren, die in de vorige eeuw 
zijn waargenomen, zoals op Voorne in 1971, komen 
nu niet meer voor. Vermoedelijk komt dit door het 
verdwijnen van matig voedselrijke wateren met een 
wisselende waterstand. 

Biotoop
in Nederland is de viervlek een kenmerkende bewoner 
van vennen en hoogvenen, maar ook op langzaam 
stromende lijnvormige wateren komt zij regelmatig 
voor. In laagveengebieden is de soort veel minder 
talrijk. Een door viervlekken bewoond water is vaak 
zuur, niet te groot en niet te diep en heeft aan de 
rand een rijke vegetatie van biezen, zeggen, riet 
en andere oeverplanten. Deze libel kan zelfs van 
verzuring profiteren: terwijl andere grote libellen bij 
een toenemende zuurgraad van het water in aantallen 
afnemen, neemt de viervlek aanvankelijk in aantal toe.
Tijdens de rijpingsfase verblijven de dieren in de buurt 
van het voortplantingswater, ze kunnen dan gevonden 

worden in weiden, op heiden en venen en langs 
bosranden. Ook geslachtsrijpe dieren blijven in de 
buurt van het voortplantingswater. 

Leefwijze
Deze libel verschijnt vroeg, vanaf half april kunnen de 
eerste dieren gezien worden. 
Geslachtsrijpe mannetjes zijn territoriaal. Vanaf hun 
uitkijkpost, een dode tak of een grashalm, maken ze 
korte inspectievluchten waarbij ze andere mannetjes 
en andere libellensoorten verjagen en vrouwtjes grijpen 
voor een paring. Na een patrouille keert het mannetje 
vaak naar dezelfde uitkijkpost terug. De paring duurt 
kort en vindt in de lucht plaats. Vervolgens zet het wijfje 
de eieren af door laag over het water te vliegen en met 
de punt van het achterlijf op het wateroppervlak te slaan. 
Hierbij wordt zij begeleid door het boven haar vliegende 
mannetje dat andere, ook in haar geïnteresseerde 
mannetjes, op een afstand probeert te houden. Bij hoge 
dichtheden lukt dit vaak niet en paart het vrouwtje met 
verschillende mannetjes. 
De eieren zinken naar de bodem, soms blijven ze 
aan een plant kleven. Er verstrijken, afhankelijk van 
de temperatuur, enkele weken voordat het ei uitkomt. 
De ontwikkeling van de larven duurt twee of drie, in 
zeldzame gevallen één jaar. De larven sluipen uit op 

Viervlek Libellula quadrimaculata

Viervlek vrouwtje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

11131

Vroegste waarneming

8-4-2014

Laatste waarneming

24-9-2011

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

oeverplanten. 
De hoofdvliegtijd van deze voorzomersoort ligt tussen 
half mei en midden juli. Late dieren kunnen nog tot in 
september waargenomen worden. 

Verspreiding
De viervlek is een typische bewoner van verzuurde 
vennen en hoogvenen. In beide grote hoogveengebieden, 
het Bargerveen en het Fochterloërveen, komt deze soort 
in grote aantallen voor. Ook in de boswachterijen op de 
zandgronden en in het gebied van de Drentsche Aa 
wordt de viervlek in veel kilometerhokken aangetroffen, 
vooral in die met veel vennen. Daar waar vennen 
ontbreken, zoals in de ontgonnen veengebieden, zijn 
de dichtheden veel lager en ontbreekt deze libel in 
veel kilometerhokken. De viervlek kan profiteren van 
vernatting van hoogveengebieden, de aantallen kunnen 
daar dan sterk toenemen. 
Deze libel is een goede vlieger die grote afstanden kan 
afleggen. Dit verspreidingsvermogen maakt vestiging 
in onbezette, geschikte gebieden mogelijk, net als 
waarnemingen in ‘ongeschikte’ gebieden. 

Toekomst / Bedreiging 
De viervlek is in Drenthe een algemene libel die geen 
speciale aandacht behoeft. 

Viervlek vrouwtje.
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Deze middelgrote libel heeft een opvallend afgeplat 
achterlijf. De vleugels hebben aan de basis een 
grote zwarte vlek. Mannetjes krijgen een opvallend 
blauw berijpt achterlijf, bij vrouwtjes is het achterlijf 
bruingeel met gele vlekken aan de zijkant. De platbuik 
is een echte pioniersoort. 

Biotoop
De platbuik komt vooral voor bij ondiepe, vegetatiearme 
wateren zoals recent gegraven sloten, plassen, vijvers en 
weidepoelen, vaak ook in agrarisch en stedelijk gebied. 
De oevers van deze wateren zijn doorgaans spaarzaam 
begroeid. Wanneer de vegetatie meer dan de helft van 
het wateroppervlak bedekt, dan verdwijnt de platbuik 
in het algemeen weer. Op zwak stromend water, wijken 
en kanalen wordt deze soort incidenteel eveneens 
aangetroffen. In Drenthe is waargenomen dat deze libel 
zich ook voortplant op verstoorde, vrij diepe vennen die 
matig voedselrijk zijn. 

Leefwijze
Platbuiken zijn uitstekende vliegers en kunnen nieuwe 
wateren snel koloniseren. De mannetjes zijn sterk 
territoriaal en gedragen zich agressief tegenover andere 
mannetjes in hun pogingen deze te verdrijven. Na de 
paring, die in de vlucht plaats vindt, zet het vrouwtje haar 
eieren solitair af. Het mannetje blijft meestal in haar buurt 
om rivalen weg te houden, zodat het vrouwtje ongestoord 
haar eieren kan afzetten. 
Eieren worden op het wateroppervlak afgezet en zakken 
naar de bodem of blijven tussen waterplanten hangen. 
Hetzelfde jaar nog komen de eieren uit. De larven 

overwinteren, afhankelijk van de omstandigheden, één- 
of tweemaal. Het pionierkarakter van de platbuik komt 
duidelijk naar voren in de larven. Deze kunnen zowel 
droogte als koude goed doorstaan. In tijdelijk droogvallende 
plassen, waar andere soorten zich niet kunnen handhaven, 
overleven ze probleemloos meerdere weken in de modder. 
Zelfs bevriezing in de winter kunnen ze doorstaan. De 
larven sluipen over een lange periode uit, vanaf begin mei 
tot eind juli. 
De hoofdvliegtijd duurt van half mei tot begin juni. 
Volwassen dieren van deze voorzomersoort kunnen 
waargenomen worden tot begin september. 

Verspreiding 
De platbuik kan verspreid door de hele provincie Drenthe 
aangetroffen worden. Daar waar door successie het 
biotoop ongeschikt wordt, verdwijnt de soort, om na verloop 
van tijd te verschijnen op andere plaatsen waar inmiddels 
geschikte biotopen zijn ontstaan. Deze libel profiteert dan 
ook sterk van de vele natuurontwikkelingsprojecten die de 
afgelopen jaren op diverse plaatsen in de provincie zijn 
uitgevoerd. 
Het verlies aan vindplaatsen uit de periode tot 2000 
wordt ruimschoots gecompenseerd door de vele nieuwe 
vindplaatsen van na dat jaar, al zal de sterk verhoogde 
waarnemingsintensiteit dankzij het Atlasproject een 
rol gespeeld hebben bij de toename van het aantal 
vindplaatsen.

Toekomst / Bedreiging 
De platbuik is een algemene soort, die momenteel geen 
extra aandacht behoeft.

Platbuik Libellula depressa

Platbuik mannetje. Platbuik vrouwtje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Stabiel

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

5621

Vroegste waarneming

19-4-2007

Laatste waarneming

16-9-2014

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
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De vrouwtjes en jonge mannetjes van deze korte, 
stevig gebouwde libel zijn oranje of okerbruin. Oudere 
mannetjes zijn zwart, hun achterlijf is grijsblauw 
berijpt. Vaak zijn de vleugelpunten donker, vooral bij 
vrouwtjes. In de basis van de achtervleugels zit een 
kleine donkere vlek. De korenbout komt vooral voor bij 
laagveenplassen, kanalen en traag stromende beken. 

Biotoop 
De bruine korenbout is een soort van (matig) voedselrijke 
wateren met een rijke oevervegetatie, vaak bestaand uit 
een rietkraag of andere hoog opgaande planten, zoals 
lisdodde, rietgras en gele lis. Tot vrij recent werd deze 
soort hoofdzakelijk in laagveengebieden gevonden, maar 
tegenwoordig wordt deze libel ook regelmatig daarbuiten 
aangetroffen. 
In Drenthe vormen brede sloten, meren en plassen en 
traagstromende kanalen of beken een geschikt biotoop, 
vooral als de oevervegetatie weelderig en hoogopgaand 
is. De bruine korenbout heeft een voorkeur voor enigszins 
beschut gelegen wateren.

Leefwijze 
De bruine korenbout is een echte voorjaarssoort, de 
meeste exemplaren worden in de tweede helft van mei 
gezien. Deze libel plant zich voort in de periode eind mei 
tot begin juli. Daarna nemen de aantallen snel af. 
Als de dichtheid hoog is zijn de mannetjes minder territoriaal. 
Men kan dan veel mannetjes in de oevervegetatie aantreffen. 
Bij hoge dichtheden is regelmatig een aantal paringswielen 

tegelijk te zien, zelfs op één en dezelfde rietstengel. Bij 
lagere dichtheden heeft elk mannetje een groter territorium 
dat vaak fel wordt verdedigd. De mannetjes zitten dan 
hoog in de vegetatie en hebben zo een goed zicht over 
hun territorium. Vrouwtjes zijn veel minder bij het water 
aanwezig. Net als bij veel andere soorten komen zij veelal 
alleen naar het water om zich voort te planten. Hierdoor 
treft men bij geschikte voortplantingswateren hoofdzakelijk 
de blauw gekleurde mannetjes aan en op plekken waar 
deze libel jaagt en rust vooral de donkeroranje vrouwtjes 
en juveniele dieren. 
Tijdens de paring krast het vrouwtje met haar poten wat van 
de blauwe berijping van het mannetje weg, waardoor goed 
te zien is dat een mannetje gepaard heeft. Het vrouwtje 
zet na de paring haar eitjes alleen af. Meestal gebeurt dit 
op de overgang van open water naar de oevervegetatie. 
Zij doet dit al vliegend door haar achterlijf in het water te 
dippen. De eieren komen nog hetzelfde jaar uit. De larven 
leven in de modder, hun ontwikkeling duurt twee jaar.

Verspreiding 
Tot in de jaren ‘90 van de vorige eeuw werd de bruine 
korenbout in Drenthe alleen aangetroffen bij het 
Schoonebekerdiep tussen Coevorden en Schoonebeek. 
Tegenwoordig komt zij op meer plaatsen in de provincie 
voor, al is het voorkomen tot nu toe vooral beperkt gebleven 
tot het zuidoosten en het zuidwesten. 
In de omgeving van Meppel is deze soort voor het eerst in 
2000 gezien, inmiddels zijn daar meer vindplaatsen, onder 
andere bij de Wold Aa in de omgeving van Ruinerwold. 

Bruine korenbout  Libellula fulva

Bruine korenbout mannetje.

Status in Nederland
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Thans niet bedreigd
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Vroegste waarneming
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Laatste waarneming

6-11-2004
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De verspreiding hier sluit min of meer aan op 
die in de laagveengebieden van Noordwest-
Overijssel, waar de bruine korenbout talrijk is.
Sinds 2003 wordt deze libel ook in steeds 
grotere aantallen waargenomen op allerlei 
andere plaatsen in Zuidoost-Drenthe, 
onder andere het Stieltjeskanaal en de 
Jongbloedvaart in de omgeving van Coevorden 
en het Oranjekanaal bij Westenesch. In 
Noord-Drenthe is de bruine korenbout 
alleen waargenomen in de beekdalen ten 
westen van Norg. Mogelijk biedt het recent 
aangelegd moeras- en waterbergingsgebied 
De Onlanden ten noorden van Peize bieden 
op termijn goede vestigingsmogelijkheden 
voor deze soort.

Toekomst / Bedreiging 
Het Landelijk Meetnet Libellen laat zien 
dat deze soort sterk in aantal toeneemt. Op 
de Rode Lijst van 1997 stond ze nog als 
‘kwetsbaar’ vermeld, op die van 2011 als 
‘thans niet bedreigd’. Ook in Drenthe wordt 
de bruine korenbout, hoewel nu nog zeer 
zeldzaam, algemener. Een verbetering van de 
waterkwaliteit en het meer gefaseerd schonen 
en maaien van oevers dragen waarschijnlijk 
bij aan deze vooruitgang. Bruine korenbout vrouwtje.
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Deze vrij grote libel kan vaak zittend op de grond of op 
een vlonderpad worden gezien. Volwassen mannetjes 
lijken wel wat op de mannetjes van de bruine 
korenbout, maar ze missen de donkere basisvlek in de 
achtervleugels. 

Biotoop 
Omdat deze libel niet kritisch is in zijn biotoopkeuze is zij 
nagenoeg overal bij stilstaand water aan te treffen. Ook aan 
de waterkwaliteit stelt zij geen hoge eisen. Zij komt veel voor 
bij vijvers en plassen, maar ook op vennen, brede sloten 
en recent gegraven wateren. Deze soort heeft een sterke 
voorkeur voor wateren met weinig schaduw en enkele 
onbegroeide plekken op de oever. Vooral door menselijke 
activiteiten, zoals grondwerkzaamheden worden gebieden 
(tijdelijk) geschikt voor deze soort.

Leefwijze 
De gewone oeverlibel rust vaak daar bij een oever waar de 
begroeiing ontbreekt, maar is ook op onbegroeide of stenige 
plekken te vinden die verder van de oever verwijderd zijn. 
Dergelijke plekken warmen vaak snel op. Ook hopen 
gedroogd riet of andere planten worden als zitplek gebruikt.
De mannetjes zijn territoriaal en maken snelle, lage 
patrouillevluchten. De paring begint in de vlucht, waarna 
de dieren een plekje in de vegetatie opzoeken en de 
paring voortzetten. Dit hele proces kan een kwartier duren. 
Eieren worden al vliegend door het vrouwtje met dippende 

bewegingen op het wateroppervlak afgezet. Mannetjes 
blijven daarbij in de buurt van het eiafzettende vrouwtje om 
concurrenten te verjagen. Vaak gebeurt de eiafzet in de 
buurt van water- of oeverplanten. Na ongeveer zes weken 
komen de eieren uit. De ontwikkeling van de larven duurt 
twee of drie jaar. Begin mei sluipen de eerste exemplaren 
uit. De meeste larven doen dit in de oevervegetatie op een 
hoogte van enkele decimeters. Soms sluipen ze enkele 
meters van het water verwijderd uit. 
Gewone oeverlibellen worden waargenomen van begin mei 
tot eind september. De hoofdvliegtijd van deze zomersoort 
ligt tussen begin juni en begin augustus. De gewone 
oeverlibel is een goede vlieger en koloniseert makkelijk 
nieuwe gebieden.

Verspreiding 
In Drenthe is de gewone oeverlibel wijdverspreid en talrijk. 
In het centrale deel van de provincie en in delen van de 
voormalige veenkoloniën lijkt de soort minder aanwezig. 
Omdat deze libel weinig kieskeurig is in haar biotoopkeuze 
is het moeilijk om aan te geven wat de reden van deze 
ogenschijnlijk verminderde aanwezigheid is. Mogelijk is er 
slechts sprake van een waarnemerseffect en levert gericht 
zoeken ook hier nog vele nieuwe vindplaatsen op.

Toekomst / Bedreiging 
Voor deze algemene soort zijn momenteel geen speciale 
beschermingsmaatregelen nodig. 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum

Gewone oeverlibel vrouwtje op een vlonderpad.

Status in Nederland
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Landelijke trend
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Thans niet bedreigd
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Vroegste waarneming
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Laatste waarneming

17-10-2004
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Gewone oeverlibel paringswiel.
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De zuidelijke oeverlibel is een vrij grote libel. De 
mannetjes zijn geheel lichtblauw berijpt. De soort 
heeft een voorkeur voor ondiepe, zwak stromende 
wateren en stilstaande plassen met kwelstroompjes 
aan de oever. Deze zuidelijke soort heeft haar 
verspreidingsgebied de laatste jaren naar het noorden 
uitgebreid. 

Biotoop 
De zuidelijke oeverlibel is een soort van onbeschaduwde 
biotopen met meestal een geringe vegetatiebedekking. 
Deze libel is vooral te vinden bij kleine beken of 
heringerichte beekjes in natuurontwikkelingsterreinen. 
Wanneer successie van de vegetatie het biotoop 
ongeschikt maakt, worden dergelijke gebieden meestal 
weer verlaten. In Nederland wordt de soort relatief veel in 
groeves aangetroffen.

Leefwijze 
De zuidelijke oeverlibel wordt in Nederland van eind mei 
tot begin augustus waargenomen. 
Meestal jagen deze libellen vanaf zitplaatsen op de grond. 
Geslachtsrijpe mannetjes zijn territoriaal en verdedigen 
een eigen plek aan de waterkant. Dit doen ze door vanaf 
een zitplaats korte vluchten te maken. Na de paring zet 
het vrouwtje, begeleid door het mannetje, de eitjes af door 
tijdens de vlucht de punt van het achterlijf in het water te 

dippen. Het mannetje blijft daarbij vlak bij haar vliegen om 
andere mannetjes op een afstand te houden. 
De larven overwinteren twee of drie keer. Uitsluipen 
gebeurt in Nederland van eind mei tot half augustus, met 
een piek van begin juni tot eind juli. Het uitsluipen geburt 
in de oevervegetatie op een maximale hoogte van enkele 
decimeters.

Verspreiding 
De zuidelijke oeverlibel is één van de zeldzaamste 
libellensoorten van Drenthe. De soort is hier slechts één 
keer waargenomen, op 28 juni 2011, toen een mannetje 
in de omgeving van Langelo in Noord-Drenthe werd 
gezien. Dit exemplaar verbleef nog korte tijd in dezelfde 
omgeving. Een jaar later is in deze omgeving in dezelfde 
periode tevergeefs gezocht naar zuidelijke oeverlibellen. 
Het waargenomen exemplaar was zeer waarschijnlijk een 
zwerver. 
Landelijk gezien is de soort zeldzaam. De zuidelijke 
oeverlibel kwam begin jaren negentig alleen voor in 
Limburg en heeft zich relatief weinig uitgebreid naar het 
noorden. De enige populatie buiten Limburg leeft in de 
steengroeven van Winterswijk.
Sinds de vestiging in Limburg zijn enkele keren zwervers 
in het zuiden en oosten van Nederland waargenomen. De 
waarneming in Noord-Drenthe is de meest noordelijke in 
Nederland.

Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum

Zuidelijke oeverlibel mannetje.

Zuidelijke oeverlibel mannetje dat op 28 juni 2011 in de omgeving 
van Langelo werd waargenomen.

Toekomst / Bedreiging 
De zuidelijke oeverlibel is zeldzaam in Nederland. 
Zwervers kunnen in Drenthe in de toekomst wellicht 
vaker worden waargenomen. De huidige Nederlandse 
populaties zijn voornamelijk te vinden in door menselijke 

Zuidelijke oeverlibel vrouwtje.

activiteiten ontstane pioniersbiotopen, zoals steengroeven 
en heringerichte beken. Het is onwaarschijnlijk dat deze 
soort binnen afzienbare tijd populaties in Drenthe zal 
vormen. 



160 161

LibellulidaeAnisoptera

Deze overwegend zwarte libel met kleine rode vlekken 
op het achterlijf heeft, net als de andere witsnuiten, een 
sterk contrasterend, helder wit gezicht. Zij kan verward 
worden met de noordse witsnuitlibel, die heeft echter 
meer rood op het achterlijf. De venwitsnuitlibel komt 
voor op bosvennen op de zandgronden, minder in 
open hoogveengebieden waar de noordse witsnuitlibel 
juist heel talrijk kan zijn.

Biotoop
De venwitsnuitlibel is vooral een soort van beschut gelegen 
vennen op heidevelden en van hoogvenen. De vennen zijn 
doorgaans zuur en (matig) voedselarm en in de oeverzone 
rijk begroeid met zeggen, veenpluis en drijvend veenmos. 
Daarnaast moet het ven voldoende diep zijn, zodat het ook 
in hete, droge zomers voldoende water bevat omdat de 
larven slecht bestand zijn tegen uitdroging

Leefwijze
Deze libel sluipt uit in een korte periode, iets later dan 
de noordse witsnuitlibel. De meeste dieren worden 
waargenomen tussen eind mei en eind juli. 
Volwassen dieren keren na een rijpingsperiode van 
ongeveer tien dagen terug naar het water, mannetjes 
doorgaans een paar dagen eerder dan vrouwtjes. 
Mannetjes verdedigen bij lage dichtheden een klein gebied 
rond hun zitplek. Bij hoge dichtheden vertonen ze dit 
gedrag echter niet. Van uitgesproken territoriaal gedrag is 
dus geen sprake. De paring vindt doorgaans plaats in de 
begroeiing langs het water. Na de paring vliegt het paar in 
tandem naar een geschikte eiafzetplaats. Het mannetje laat 
daar het vrouwtje los, dat direct begint met de eiafzet. De 
eitjes worden met dippende bewegingen van het achterlijf 
in het water afgezet, waarna ze naar de bodem zakken. 

Het mannetje bewaakt het vrouwtje hierbij door vlak boven 
haar te blijven vliegen. Soms zetten vrouwtjes de eieren 
ook alleen af, niet bewaakt door het mannetje. De eieren 
komen nog dezelfde zomer uit, de larven overwinteren. 
Volgroeide larven sluipen het volgend voorjaar uit, hangend 
aan stengels van water- en oeverplanten. 
De eerste dieren verschijnen begin mei. Het uitsluipen 
verloopt synchroon. In een korte periode van vijf tot twaalf 
dagen sluipen grote aantallen larven uit. De venwitsnuitlibel 
is daarmee een voorzomersoort met de hoofdvliegtijd van 
eind mei tot tot en met juni. 

Verspreiding 
Het verspreidingsbeeld van de venwitsnuitlibel laat mooi 
de binding zien aan beschut gelegen bosvennen en 
plasjes in hoogveengebieden. De soort is vooral te vinden 
in de diverse boswachterijen op de hogere zandgronden 
en in de beide grotere hoogveengebieden: het Fochteloër-
veen en het Bargerveen. Ook bij vennen op de grotere 
heidegebieden als Dwingelderveld en Balloërveld is de 
soort geregeld aan te treffen. Het overgrote deel van 
de waarnemingen en vindplaatsen komt uit de eerder 
genoemde gebieden. In het veenkoloniale landschap, 
zowel ten oosten van de Hondsrug als in Zuidoost-
Drenthe is deze soort, met uitzondering van één 
waarneming bij Gasselternijveen, niet aangetroffen. Ook 
in het laagveenlandschap rond Meppel ontbreekt de 
venwitsnuitlibel.

Toekomst / Bedreiging
Hoewel de verspreidingskaart een flink aantal vindplaatsen 
laat zien, geldt de venwitsnuitlibel toch als zeldzaam. Tot 
2000 was er sprake van een (sterke) afname. Het Landelijk 
Meetnet Libellen laat vanaf 2000 echter een toename zien 

Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia

Venwitsnuitlibel mannetje.

Status in Nederland

Vrij zeldzaam

Landelijke trend

Sterke toename

Rode Lijst 2011

Kwetsbaar

Status in Drenthe

Zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

1218

Vroegste waarneming

12-4-2009

Laatste waarneming

18-9-2005

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

die vooral sinds 2005 duidelijker wordt. Mogelijke oorzaken 
hiervan zijn de afnemende stikstofdepositie en de met 
succes uitgevoerde projecten om vennen en hoogvenen 
te herstellen. Daar waar nog meer herstelwerkzaamheden 

plaatsvinden, bijvoorbeeld in het Fochteloërveen, met 
het deelplan ‘Dutch Craneresort’, of de omvangrijke 
vernattingwerkzaamheden in en rond het Dwingelderveld, 
kunnen nieuwe kansen voor de venwitsnuitlibel ontstaan. 

Venwitsnuitlibel vrouwtje.
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De mannetjes van deze kleine, donkere libel hebben 
rode vlekken op hun achterlijf, bij jonge mannetjes en 
bij vrouwtjes zijn deze vlekken geel. Deze witsnuitlibel 
lijkt sterk op de venwitsnuitlibel, maar is iets groter 
en robuuster en heeft grotere achterlijfsvlekken. De 
noordse witsnuitlibel is vaak zonnend op dode bomen 
of takken te zien.

Biotoop
De noordse witsnuitlibel komt in Drenthe vooral voor 
in hoogveengebieden en bij (matig) zure, voedselarme 
vennen in de boswachterijen. In laagveengebieden, waar 
de dichtheden veel lager zijn, is deze witsnuitlibel regelmatig 
te vinden bij de zuurdere delen van petgaten en bij sloten 
met veenmos. Zij kan ook aangetroffen worden bij plassen 
in parken en in kleine natuurgebieden, als daar een goed 
ontwikkelde emerse vegetatie aanwezig is. Recent gegraven 
plassen en zelfs visrijke wateren met veel drijvende 
waterplanten lijken voor de noordse witsnuitlibel eveneens 
geschikt. De noordse witsnuitlibel lijkt minder kieskeurig met 
betrekking tot de chemische kwaliteit van het water dan de 
venwitsnuitlibel.

Leefwijze
Vanaf midden april, maar vooral in mei, is de noordse 
witsnuitlibel te zien, soms in zwermen van duizenden 
exemplaren, Het is een echte voorjaarssoort, die tot begin 
auugustus vliegt. Waarnemingen uit augustus zijn zeldzaam. 
De larven leven veelal in drijvende veenmosmatten en 
tussen waterplanten in de oeverzone. Ze overwinteren 
in het algemeen twee keer. Het uitsluipen gebeurt in de 
oevervegetatie, op een hoogte van enkele centimeters. Op 
sommige plaatsen kunnen vele tientallen vervellingshuidjes 
bij elkaar gevonden worden (zie kader op pagina 23). In 

jaren met een warme herfst kunnen sommige larven al voor 
de winter uitsluipen. Zo is in 2006 na een zeer warm begin 
van de herfst een vers uitgeslopen vrouwtje waargenomen 
in het Bargerveen.
Na het uitsluipen verlaten de verse imago’s de directe 
omgeving van het voortplantingswater. Ze zijn dan vaak 
al rustend of jagend te vinden op beschutte heidevelden, 
schrale graslanden of beschutte plaatsen in de bossen in de 
buurt van de plek waar ze uitgeslopen zijn. 
De mannetjes verdedigen kleine territoria, maar zijn niet 
territoriaal als de dichtheid hoog is. Vaak zitten ze op de grond 
tussen de dichte vegetatie of op planten, waarvandaan ze 
een goed zicht over hun territorium hebben. Na de paring zet 
het vrouwtje al vliegend de eitjes in het water af. Dit gebeurt 
soms onder begeleiding van het mannetje, dat boven haar 
vliegt en andere mannetjes verjaagt. De noordse witsnuitlibel 
kan makkelijk andere, geschikte wateren koloniseren. 

Verspreiding 
Deze soort komt in grote aantallen voor in het Bargerveen en 
in het Fochterloërveen. Ook in het Drentsche Aa-gebied en in 
de vennetjes en hoogveentjes in de meeste boswachterijen 
op de zandgronden is deze witsnuitlibel te vinden. In de 
veenkoloniale gebieden in het oosten en in de omgeving 
van Meppel in het zuidwesten ontbreekt zij vrijwel volledig, 
hier is het geschikte biotoop blijkbaar niet aanwezig. In 
het agrarische gebied tussen Coevorden en Schoonebeek 
is de noordse witsnuitlibel alleen aan te treffen in enkele 
parkjes bij Dalen en in kleine, geïsoleerde natuurterreinen. 
Dit verspreid voorkomen in agrarisch gebied zien we ook 
in andere Drentse landbouwgebieden: bij een geschikt ven 
kan men deze soort aantreffen. Zwervende exemplaren 
zijn enkele malen waargenomen in tuinen en bij sloten in 
landbouwgebieden.

Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda

Noordse witsnuitlibel mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Sterke toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

4730

Vroegste waarneming

2-4-2014

Laatste waarneming

26-10-2006

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Toekomst / Bedreiging 
Over het hele land gezien nemen de aantallen van deze 
soort sterk toe. In Drenthe is veel voor deze libel geschikt 
biotoop aanwezig. De soort is in Drenthe algemeen en van 

Noordse witsnuitlibel jong vrouwtje.

bedreigingen in de nabije toekomst lijkt geen sprake te zijn. 
De noordse witsnuitlibel is een mobiele soort, dit maakt een 
relatief snelle kolonisatie van geschikte gebieden mogelijk. 
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De gevlekte witsnuitlibel is de grootste witsnuitlibel in 
Drenthe. De mannetjes zijn te herkennen aan de grote 
vlekken op het achterlijf, waarvan er één opvallend 
geel is. Deze voor Drenthe zeer zeldzame soort is aan 
te treffen bij matig voedselrijke, door bomen omzoomde 
vennen.

Biotoop
Vergeleken met de andere witsnuitlibellen vertoont de 
gevlekte witsnuitlibel een voorkeur voor matig zure en matig 
voedselrijke wateren. Beschutte, doorgaans heldere wateren 
met een goed ontwikkelde vegetatie van oever- en emerse 
waterplanten vormen het voorkeursbiotoop van de gevlekte 
witsnuitlibel. 
De hoogste dichtheden worden gevonden bij jonge 
verlandingsvegetaties in laagveenmoerassen. Het biotoop 
bestaat hier uit beschutte sloten en petgaten. Op de 
hogere zandgronden wordt de soort gevonden bij vennen 
met een goed ontwikkelde verlandingszone. Dit zijn vrij 
zure voedselarme vennen met een oeverzone van onder 
andere veenmossen en veelstengelige waterbies of iets 
voedselrijkere vennen met een verlandingsvegetatie van 
waterdrieblad en wateraardbei. In gebieden waar jonge 
verlandingsvegetaties schaars zijn, ontbreekt de gevlekte 
witsnuitlibel bijna volledig.

Leefwijze
De gevlekte witsnuitlibel is een voorjaarssoort met een 
betrekkelijk korte vliegtijd. De eerste dieren kunnen in 
Nederland vanaf half april uitsluipen. De hoofdvliegtijd in 
Drenthe loopt van half mei tot begin juni, met een duidelijke 
piek rond eind mei. Na half juni nemen de aantallen sterk af. 
Soms worden nog dieren, ook paringswielen, waargenomen 
tot in augustus. 

De paring speelt zich vlakbij of boven het water af. Het 
vrouwtje zet direct daarna de eitjes af op het wateroppervlak. 
De larven leven in het ondiepe deel van de verlandingszone, 
waar ze relatief veilig zijn voor predatie door vissen. 
De gevlekte witsnuitlibel is een goede zwerver, kan snel 
nieuwe gebieden koloniseren en lijkt zich vaak tijdelijk te 
vestigen. Dit laatste heeft vermoedelijk te maken met de 
voorkeur voor een specifiek verlandingsstadium.

Verspreiding 
Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de grotere 
laagveenmoerassen van Noord-Nederland, het NP 
Weerribben-Wieden. De voorzichtige toename op de hogere 
zandgronden lijkt op herstel van de verspreiding van vóór 
1970, toen de soort nog geregeld aangetroffen werd op 
vennen in deze gebieden. 
Vanaf 1971 tot en met 1975 is elk jaar een exemplaar van 
de gevlekte witsnuitlibel gezien bij Gasteren. In 2008 zijn 
op deze locatie meerdere exemplaren aangetroffen. Toen 
is ook eiafzet waargenomen, wat in Drenthe maar zelden 
gezien is. Een jaar later zijn hier tien territoriale mannetjes 
aangetroffen. De aanwezigheid hier van honderden noordse 
witsnuitlibellen bemoeilijkt het vinden van de gevlekte 
witsnuitlibel. Larvenhuidjes, het bewijs voor voortplanting, 
zijn hier niet gevonden.
Bij een ven nabij Balloo werd in 2003, in 2004 en in 2008 
een mannelijk exemplaar gezien. In Zuidwest-Drenthe 
worden voornamelijk mannetjes in wisselende aantallen 
waargenomen. In mei 2007 is in deze regio een tiental 
gevlekte witsnuitlibellen bij enkele vennen gezien, waaronder 
ook enkele paringswielen. Het betreft hier vermoedelijk 
kleine tijdelijke populaties. Ook in het Fochteloërveen zijn 
in 2007 gevlekte witsnuitlibellen, waaronder verse imago’s, 
waargenomen. 

Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis

Gevlekte witsnuitlibel mannetje.

Status in Nederland

Zeldzaam

Landelijke trend

Sterke toename

Rode Lijst 2011

Kwetsbaar

Status in Drenthe

Zeer zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

147

Vroegste waarneming

25-4-2009

Laatste waarneming

25-7-2006

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Gevlekte witsnuitlibel vrouwtje.

Het jaar 2012 bleek een goed jaar te zijn voor de gevlekte 
witsnuitlibel in Drenthe, de soort is toen op enkele nieuwe 
locaties aangetroffen. 

Toekomst / Bedreiging
Het Landelijke Meetnet Libellen laat zien dat de aantallen van 
deze soort toenemen. Deze positieve ontwikkeling is ook te 
zien in de Rode Lijst. De status is gewijzigd van ‘bedreigd’ 
in de Rode Lijst van 1997 naar ‘kwetsbaar’ in de Rode Lijst 
van 2011. 
Nederland vormt een belangrijk bolwerk voor deze soort in 
West-Europa en heeft daarom een grote verantwoordelijkheid 
voor bescherming en behoud. Vermesting en verzuring van 

vennen vormden in Drenthe een bedreiging voor de gevlekte 
witsnuitlibel. Nu lijkt dat te veranderen door de verbetering 
van de waterkwaliteit. Ook maatregelen als het gefaseerd 
opschonen van dichtgegroeide petgaten, sloten en vennen 
zijn gunstig voor de gevlekte witsnuitlibel. 

Gevlekte witsnuitlibel paringswiel.
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Jonge exemplaren van deze kleine libel zijn geel en 
zwart, volwassen mannetjes zijn nagenoeg geheel 
zwart. De vrouwtjes houden meer geel, maar kleuren 
bij het ouder worden eveneens donkerder. Deze 
libel komt vooral voor op verzuurde vennen en in 
hoogveengebieden, soms ook in laagveenachtige 
plas- en moerasgebieden.

Biotoop 
In Drenthe is de zwarte heidelibel een kenmerkende soort 
van vennen en heideplassen op de hogere zandgronden 
en van hoogveengebieden. Deze wateren zijn meestal 
zuur en voedselarm. De waterdiepte varieert, maar meestal 
is een ondiepe oeverzone, vaak met veenmos, aanwezig. 
Dat in droge zomers een deel van de oeverzone soms 
droog komt te vallen is geen bezwaar. 
Deze heidelibel komt ook voor in het laagveengebied 
rond Meppel. De zwarte heidelibel wordt daar af en toe 
aangetroffen in sloten met een goed ontwikkelde vegetatie. 
Onduidelijk is echter of ze zich daar ook daadwerkelijk 
voortplant. Getuige huidjesvondsten plant de soort zich 
ook voort op niet stromende stukken van beken. Onder 
andere is dit het geval op het Oude Diep bij Wijster en op 
de Ruimsloot bij Eleveld. Wel zijn de gevonden aantallen 
in laatstgenoemde gebieden doorgaans veel lager dan bij 
vennen en in hoogvenen. In Zuid-Drenthe worden tevens 
regelmatig territoriale mannetjes waargenomen bij ondiepe 
watervoerende greppels. Daar kan soms om de tien meter 
een mannetje gezien worden

Leefwijze 
Geslachtsrijpe mannetjes houden vanaf uitkijkposten bij 
het water de omgeving in de gaten op zoek naar voedsel 
of vrouwtjes. Ze wisselen vaak van uitkijkpost en hoewel 
ze soortgenoten regelmatig verjagen lijken ze geen vaste 
territoria te hebben. Na de paring worden de eieren 

doorgaans in tandem afgezet. Vaak verlaat het mannetje 
na enige tijd het vrouwtje. Zij gaat dan alleen verder met 
de eiafzet. Het vrouwtje strijkt de eieren met een dippende 
beweging af op het wateroppervlak, op veenmos of op 
zachte modder. De eieren overwinteren en komen in het 
voorjaar uit. De larven leven tussen het veenmos of op de 
modderige bodem. Ze kunnen een tijdelijke uitdroging van 
hun biotoop overleven. 
De eerste larven sluipen uit vanaf begin juni. Jonge imago’s 
van de zwarte heidelibel worden regelmatig ver van hun 
voortplantingswater aangetroffen.
De hoofdvliegtijd van deze hoogzomersoort ligt tussen 
eind juli en begin september. De piek van de voortplanting 
ligt rond begin augustus, maar in een mooie nazomer is 
nog tot eind oktober voortplanting waar te nemen. 

Verspreiding
Behalve in de veenkoloniale gebieden, waar de soort 
duidelijk zeldzamer is, kan de zwarte heidelibel overal in 
Drenthe aangetroffen worden. Wel ligt het zwaartepunt 
van de verspreiding in die gebieden waar de meeste 
vennen en heideplassen liggen. In het bijzonder zijn 
dit de boswachterijen, het Dwingelderveld en de 
grote hoogveengebieden, het Fochteloërveen en het 
Bargerveen. In Noord-Drenthe vallen de waarnemingen 
op in het gebied van de Drentsche Aa en het stroomdal 
van het Peizerdiep. Hier komt de zwarte heidelibel, zij het 
in lagere dichtheden, voor in het deels gekanaliseerde 
bekenstelsel.

Toekomst / Bedreiging 
In het Landelijk Meetnet Libellen laat de zwarte heidelibel 
een sterke afname zien. Een mogelijke verklaring is de 
afname van de verzuring van vennen. Desondanks is 
de zwarte heidelibel nog steeds een algemene soort die 
momenteel geen extra aandacht behoeft. 

Zwarte heidelibel  Sympetrum danae

Zwarte heidelibel mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige afname

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

9175

Vroegste waarneming

15-4-2011

Laatste waarneming

12-11-2005

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Biotoop van zwarte heidelibel. Zwarte heidelibel paringswiel.
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De bandheidelibel is een kleine, fraai uitziende libel 
die haar naam dankt aan de donkere band in de 
vleugels. In 1995 is het eerste exemplaar in Drenthe 
waargenomen en vanaf 2004 heeft deze libel zich verder 
over de provincie verspreid. Het zwaartepunt van de 
verspreiding ligt in het zuidwesten van de provincie.

Biotoop 
Deze heidelibel komt vooral voor bij ondiepe, vrij smalle, 
langzaam stromende waterlopen zonder schaduw. 
Ondergedoken, drijvende en in het water staande planten 
zijn meestal wel aanwezig, maar vormen geen dichte 
structuur. De oeverbegroeiing is meestal ruig en bestaat 
uit hoge grassen en kruiden. Eén oeverkant biedt dankzij 
een hoger opgaande begroeiing vaak beschutting. In 
agrarisch gebied, waar de soort vooral voorkomt, vervullen 
maisvelden vaak deze functie. Ook bij stilstaande wateren 
met een zeer open vegetatiestructuur die periodiek droog 
kunnen vallen, komt deze libel voor. De bandheidelibel is in 
dergelijke biotopen een pioniersoort en vormt er doorgaans 
geen stabiele populaties.
Stromende en stilstaande wateren waar bandheidelibellen 
voorkomen hebben met elkaar gemeen dat ze deels gevoed 
worden door kwelwater. Vooral in landbouwgebieden speelt 
ijzerrijke kwel waarschijnlijk een belangrijke rol. IJzerionen 
kunnen een overschot aan fosfaat binden, iets wat de 
waterkwaliteit ten goede komt.

Bandheidelibel  Sympetrum pedemontanum

Bandheidelibel mannetje.

Leefwijze
De eieren worden afgezet tussen planten in de oeverzone 
of in ondiepe, begroeide delen van het water. Na een 
overwintering komen de eieren in mei uit. De larven leven 
tussen de waterplanten en kunnen zich in twee maanden 
volledig ontwikkelen. De cyclus is dus eenjarig. Uitsluipen 
kan in een korte periode en massaal plaats vinden.
De vlucht van bandheidelibellen is vrij zwak, fladderend 
en vaak laag boven de grond tussen de vegetatie; in de 
vlucht is deze soort meestal moeilijk te volgen. De vlucht is 
duidelijk anders dan die van de steenrode heidelibel, een 
soort die in Drenthe vaak samen met de bandheidelibel te 
vinden is. 
De bandheidelibel gedraagt zich minder agressief dan 
andere heidelibellen.

Verspreiding 
Tot en met 1999 was de verspreiding van de bandheidelibel 
hoofdzakelijk beperkt tot het oosten van Noord-
Brabant en aangrenzend Limburg. Sinds 2000 is het 
verspreidingsgebied van deze libel, vooral in het oosten 
van Nederland, flink uitgebreid. 
In Drenthe is op 1 augustus 1995 voor het eerst een 
exemplaar van de bandheidelibel waargenomen op het 
Balloërveld. Opmerkelijk is dat dit exemplaar een zeer 
jong imago was. Het volgende exemplaar is in 2004 
waargenomen: een vrouwtje in de omgeving van Dalen. 

Status in Nederland

Zeldzaam

Landelijke trend

Onzeker

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

1082

Vroegste waarneming

2-7-2002

Laatste waarneming

23-10-2011

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Voortplantingswater van de bandheidelibel in Drenthe.
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Daarna nam het aantal waarnemingen van deze soort toe, 
vooral in Zuidwest-Drenthe. In 2005 is voor twee locaties in 
Zuid-Drenthe aannemelijk gemaakt dat de bandheidelibel 
zich daar voortplant. In 2006 is een populatie bij Diever 
ontdekt die zich elk jaar heeft voortgeplant. Af en toe 
worden in de provincie zwervers gezien zoals in 2007 een 
exemplaar in het Bargerveen. 
De bandheidelibel breidt haar verspreiding in Nederland 

vermoedelijk nog steeds uit, in het hele land worden 
zwervende exemplaren gezien. Inmiddels is bekend 
geworden dat deze soort zich goed kan handhaven in een, 
op het eerste gezicht, oninteressant libellenbiotoop: sloten 
en gekanaliseerde beken in agrarisch gebied. Het is daarom 
goed denkbaar dat zich ook populaties in de veenkoloniale 
gebieden ten oosten van de Hondsrug zullen vestigen: daar 
liggen voldoende, deels door kwel gevoede wateren.

Bandheidelibel vrouwtje

Jong imago bandheidelibel vrouwtje uithardend in een maïsveld.

Bandheidelibel mannetje.

Voortplantingsbiotoop van bandheidelibel in Zuidwest-Drenthe.

Toekomst/Bedreiging 
Vanuit het Landelijke Meetnet Libellen zijn niet voldoende 
gegevens beschikbaar om een betrouwbare trend vast te 
stellen. De bandheidelibel is niet bedreigd en lijkt zich, na de 
jarenlange toename na 2004, nu enigszins te stabiliseren. 
Vermoedelijk kan de bandheidelibel zich op meer plekken 

in Drenthe vestigen. Een aandachtspunt is het maaibeheer 
van de waterlopen in agrarische gebieden. Gefaseerd 
maaien, bijvoorbeeld één oeverkant per jaar, is een vorm van 
beheer die gunstig is voor de voortplantingsmogelijkheden 
van de bandheidelibel.
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Dit is een vrij kleine heidelibel met zwarte poten. 
De mannetjes zijn bloedrood, hun achterlijf eindigt 
knotsvormig. De vrouwtjes zijn overwegend geel met 
zwart en lastig van vrouwtjes van andere heidelibellen 
te onderscheiden. Deze soort is in Drenthe, net als in 
de rest van Nederland, algemeen.

Biotoop 
De bloedrode heidelibel heeft een voorkeur voor matig 
tot zeer voedselrijke stilstaande wateren, zoals vijvers, 
plassen of kanalen. Rijk begroeide grote en kleine 
sloten, weteringen, stilstaande beken en moerassen 
zijn eveneens geschikt. Ook sloten met stroming door 
kwelwater worden voor de voortplanting gebruikt, mits 
er maar een redelijke verlandingszone aanwezig is. 
Beschutte en zonnige wateren hebben de voorkeur. 
Bij sloten in agrarisch gebied wordt de soort eveneens 
regelmatig aangetroffen. 
Geschikte rust- en jachtbiotopen zijn houtwallen, parken, 
tuinen en bosranden. Deze liggen vaak beschut en altijd 
zijn er wel ergens kale takjes waarop deze heidelibel 
zittend in de zon kan rusten en waarvandaan hij de 
omgeving kan overzien. 
 
Leefwijze 
De eieren worden vaak in tandem op vochtige grond 
tussen de dichte vegetatie langs de oever afgezet. Het 
vrouwtje gaat uiteindelijk tijdens de eiafzet alleen verder 
onder begeleiding van het mannetje, die haar tegen 
opdringerige mannetjes verdedigt. Soms komt het voor 
dat de bloedrode heidelibel haar eitjes op droge grond, 
op vochtig gras of in open water afzet. De eieren zijn 

goed beschermd tegen droogte en bevriezing door een 
ondoordringbaar gelachtig omhulsel. In het algemeen 
overwinteren de eieren. Als de eieren vroeg in de zomer 
afgezet zijn, komen ze hetzelfde jaar uit en overwinteren 
de larven. De larven leven tussen de stengels en wortels 
van de oeverbegroeiing en tussen waterplanten. Het 
uitsluipen vindt plaats vanaf eind mei tot begin september. 
Na het uitsluipen zijn de bloedrode heidelibellen op 
zonnige beschutte plaatsen te vinden. De dieren 
verwijderen zich tijdens deze rijpingsfase vaak ver van het 
voortplantingswater. Hier zitten ze veelal op hoge zonnige 
uitkijkposten. Vanaf deze uitkijkposten voeren ze hun 
jachtvluchten uit. De mannetjes verdedigen hun zitplaats 
door hun achterlijf omhoog te steken en hun vleugels 
naar voren te bewegen, iets wat ze later ook doen om 
hun plaats bij het voortplantingswater te verdedigen. 
De hoofdvliegtijd loopt van eind juli tot en met augustus. 
Volwassen dieren kunnen tot half oktober gezien worden.
 
Verspreiding 
De bloedrode heidelibel komt verspreid over de hele 
provincie voor. Door haar zwerfgedrag tijdens de 
rijpingsfase is deze heidelibel nagenoeg overal aan te 
treffen, ook in tuinen midden in steden en dorpen. Met 
name op de zandgronden is deze libel heel algemeen. In 
het veenkoloniale deel ten oosten van de Hondsrug lijkt 
zij minder voor te komen

Toekomst/Bedreiging 
De bloedrode heidelibel is algemeen en momenteel 
niet bedreigd. Er zijn op dit moment geen speciale 
beschermingsmaatregelen nodig.

Bloedrode heidelibel  Sympetrum sanguineum

Bloedrode heidelibel mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

4579

Vroegste waarneming

20-5-2005

Laatste waarneming

3-11-1998

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Bloedrode heidelibel vrouwtje.
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Deze soort is gemakkelijk te herkennen dankzij de 
grote oranjegele vlekken op de vleugelbasis. Vanuit 
Oost-Europa trekt de geelvlekheidelibel soms in grote 
aantallen naar het westen. Door deze invasies variëren 
de aantallen in Nederland sterk.

Biotoop 
Zwervende en rijpende individuen zijn tijdens invasies 
in allerlei biotopen aan te treffen. De geelvlekheidelibel 
plant zich vooral voort op de zandgronden in bijna elk type 
stilstaand water. In voedselrijke en volledig onbegroeide 
plassen vindt doorgaans geen voortplanting plaats. 
Deze heidelibel heeft een voorkeur voor ondiepe, snel 
opwarmende wateren, bijvoorbeeld verlandingszones 
of drassige weiden, plekken die in najaar en winter vaak 
onderlopen en in de zomer weer droogvallen. 

Leefwijze
Het voortplantingsgedrag van deze libel lijkt op dat van de 
andere heidelibellensoorten: mannetjes wachten vanaf een 
zitplek op vrouwtjes. 
Het vrouwtje zet in tandemformatie met een dippende 
beweging de eieren af op modder in een half open vegetatie 
of op drooggevallen oevers. De eieren zijn, net als die 
van de bloedrode heidelibel, groot en rond en omhuld met 
een geleilaag. Deze gelei zwelt, anders dan bij andere 
heidelibellen, niet op bij contact met water. 
De eieren overwinteren en komen het volgende voorjaar uit. 
Larven ontwikkelen zich snel, binnen twee maanden kan de 
larve uitsluipen. 
Verse imago’s zijn vooral op zonnige plekken te vinden 
waar ze geslachtsrijp worden. In deze rijpingsfase worden 

de massale trekvluchten ondernomen. Zelfs Engeland kan, 
zoals in sommige jaren gebleken is, door een deel van de 
zwervers bereikt worden. 

Verspreiding 
Omdat de geelvlekheidelibel vanuit het oosten ons land 
bereikt, wordt deze libel in jaren met weinig zwervers vooral 
in Oost-Nederland gezien. 
Tot 1995 werden er jaarlijks maar weinig geelvlek-
heidelibellen, hooguit enkele tientallen exemplaren, in 
Drenthe waargenomen. In latere jaren werden de aantallen 
veel hoger (zie grafiek op pagina 176). In die latere jaren 
was de waarnemingsintensiteit veel hoger dan in de 
beginperiode, dit verklaart wellicht een deel van de toename. 
In de periodes 1995 - 1997 en 2005 - 2008 hebben grote 
aantallen zwervers Drenthe bereikt.
Tijdens invasies kan de soort overal in de provincie 
waargenomen worden. Grote aantallen geelvlekheide-
libellen zijn dan te vinden in bosgebieden, in hoogvenen, 
bij vennen, maar ook in het gebied van de Drentsche Aa. 
De laatste grote invasie was in 2008, toen tienduizenden 
dieren Nederland ‘overspoelden’. In het jaar daarop bleven 
invasies uit en werden slechts enkele verse individuen 
waargenomen: er heeft dus vrijwel geen succesvolle 
voortplanting plaats gevonden. 
 
Toekomst/Bedreiging 
De geelvlekheidelibel plant zich elk jaar in Nederland voort, 
maar populaties zijn tijdelijk en steeds op andere plaatsen 
aanwezig. Het is niet duidelijk of dit door de biotoopkeuze 
van deze soort komt, of dat deze libel zich zonder een 
regelmatige aanvoer van zwervers niet in Drenthe (en 

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum

Geelvlekheidelibel mannetje. De kleur van de vleugeladers varieert van warmgeel tot rood.

Status in Nederland

Vrij zeldzaam

Landelijke trend

Sterke afname

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Vrij zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

1504

Vroegste waarneming

26-5-1995

Laatste waarneming

21-10-1983

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Geelvlekheidelibel vrouwtje.

Nederland) kan handhaven. 
Het Landelijk Meetnet Libellen laat zien dat deze soort in 
2011 sterk in aantal is achteruitgegaan. Door de wisselende 

aantallen zwervers is moeilijk vast te stellen of er sprake is 
van een reële voor- of achteruitgang. Het is dus niet duidelijk 
of deze libel ‘echt’ bedreigd wordt.
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Invasies geelvlekheidelibel

Geelvlekheidelibel mannetje.

Aantal geelvlekheidelibellen per jaar in Drenthe vanaf 1993. In de grafiek is te zien hoe sterk de aantallen geelvekheidlibellen in 
Drenthe fluctueren 

De bont gekleurde geelvlekheidelibel

Bij het kijken naar deze soort valt op dat de vleugels nogal verschillend gekleurd zijn. Daarom is in 2008, het jaar van de laatste grote 

invasie, onderzoek gedaan naar vlekgrootte en –positie. Hiervoor zijn op verschillende plaatsen in Drente in totaal 85 geelvlekheidelibellen 

gefotografeerd. Door het aantal gekleurde vleugelcellen vanaf de vleugelbasis te tellen is aan de hand van de foto’s voor elke libel de vlekgrootte 

op de vleugels bepaald. Vervolgens zijn de mannetjes en de vrouwtjes op basis van vlekgrootte in categorien ingedeeld met het hieronder 

staande resultaat. 

Bij de mannetjes varieert alleen de vlekgrootte van de achtervleugels in een normale verdeling (grafiek rechtsonder). De variatie van de tekening 

blijkt bij de vrouwtjes veel groter. Er is een kleinvlekkige vorm hyalineata (1) en een vorm die op de mannetjes lijkt (2 & 3). De meest algemene 

vorm bij de vrouwtjes is de derde vorm (foto pagina 176). Deze bezit relatief grote vleugelvlekken op voor- en achtervleugels. De vijfde vorm is 

met twee aparte vlekken op de vleugels het meest afwijkende kleur patroon (foto pagina 175).

1
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Procentuele verdeling van de vlekgrootte op de vleugels van de geelvlekheidelibel verdeeld in categorieën bij vrouwtjes (n=32) en 
mannetjes (n=53) waargenomen op vijf verschillende locaties in 2008 in Drenthe.
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De vleugels van deze heidelibel hebben een oranje vlek 
aan de basis en het begindeel van de vleugeladers is 
gekleurd: bij de mannetjes rood, bij de wijfjes geel. 
De onderste helft van de ogen is grijsblauw. Deze 
heidelibel is een soort uit Zuid-Europa, die dankzij haar 
zwerfgedrag in grote aantallen in noordelijker streken 
kan verschijnen. 

Biotoop
De zwervende heidelibel is een warmteminnende soort die 
in Zuid-Europa in een groot aantal verschillende biotopen 
voorkomt. Dit kunnen moerassen en dichtbegroeide 
poelen zijn, maar ook plassen zonder vegetatie. Meer 
naar het noorden lijkt deze libel kieskeuriger. Hier heeft 
zij een voorkeur voor relatief warm water. Deze wateren 
zijn vaak ondiep, weinig of niet begroeid, stilstaand en niet 
beschaduwd. Ook zijn de oevers vaak kaal. Pas gegraven 
of periodiek uitdrogende wateren zijn ideaal voor deze 
pioniersoort.
Net uitgeslopen exemplaren vertrekken direct uit de 
onmiddellijke omgeving van het voortplantingswater. 
Dieren die niet aan de voortplanting deelnemen zijn vaak 
op warme, zonnige plekken te vinden. 

Leefwijze
De vliegtijd van deze soort loopt van half mei tot half oktober. 
Binnen deze periode vallen twee pieken, één in juni en één 
in augustus. Zwervers die vanuit Zuid-Europa arriveren zijn 
verantwoordelijk voor de eerste piek, de tweede piek wordt 
voor een groot deel gevormd door nakomelingen van de 

eerste groep zwervers. Het tijdstip van de pieken verschilt 
van jaar tot jaar, afhankelijk van de periode waarin de 
meeste zwervers uit het zuiden arriveren.
Het gedrag van de zwervende heidelibel lijkt meer op dat 
van een oeverlibel dan op dat van de andere heidelibellen. 
De mannetjes zijn sterk territoriaal en maken gebruik van 
een uitkijkpost, vaak op een uitstekende tak, soms ook 
gewoon op de grond. Daarvandaan maken ze regelmatig 
inspectievluchten over het water. 
Bij het voortplantingswater zijn veel minder vrouwtjes te 
zien. De copulatie vindt op de grond of tussen de vegetatie 
plaats. De eieren worden in tandemformatie afgezet. Het 
wijfje doopt hierbij haar achterlijf een aantal malen in het 
water. Als de tandem verbroken wordt, gaat het wijfje alleen 
verder met de eiafzet, soms begeleid door het mannetje. 
De aantallen eieren zijn, vergeleken met die van andere 
heidelibellen, heel groot; iets wat te verwachten is bij een 
pioniersoort die vaak eieren afzet in tijdelijke wateren.
De ontwikkeling van ei en larve kan snel verlopen: de 
meeste larven sluipen enkele maanden na de eiafzet uit. 
Een deel van de larven ontwikkelt zich minder snel en 
overwintert als larve in ons land. Deze larven sluipen het 
volgende voorjaar uit. Het is dus mogelijk om al zwervende 
heidelibellen aan te treffen voordat migranten uit het zuiden 
arriveren.
De dieren die verantwoordelijk zijn voor de tweede piek in 
de vliegtijd lijken zich in Nederland niet voort te planten. Het 
is onbekend of zij sterven zonder zich voort te planten of, 
net als sommige Nederlandse vlinders, naar Zuid-Europa 
vliegen. 

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii

Zwervende heidelibel vrouwtje.

Status in Nederland

Vrij zeldzaam

Landelijke trend

Onzeker

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Zeer zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

202

Vroegste waarneming

15-5-2015

Laatste waarneming

6-11-2004

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Zwervende heidelibel mannetje.
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Verspreiding 
Terwijl uit de periode vóór 1996, het jaar van de grote 
invasie in heel Nederland, slechts enkele waarnemingen 
bekend zijn, is de zwervende heidelibel sindsdien elk jaar 
in ons land gezien. De aantallen variëren met de komst 
van de zwervers. Warme periodes en zuidelijke winden 
brengen soms grote aantallen naar onze omgeving. 
Ook is het verspreidingsvermogen groot, zoals bij elke 
pioniersoort. Het zwerfgedrag, invasies uit het zuiden 
en de voorkeur voor biotopen met een pionierskarakter 
zorgen ervoor dat deze soort op allerlei plekken in 
Drenthe wordt aangetroffen. Zo is zij in Drenthe regelmatig 
waargenomen in gebieden waar de laatste tien jaar door 

natuurontwikkelingsprojecten nieuwe waterpartijen zijn 
ontstaan, zoals het Dwingelderveld, het Mantingerveld en 
het Drents-Friese Wold. 

Toekomst/Bedreiging 
Te verwachten is dat de zwervende heidelibel in de toekomst 
blijft profiteren van de warmere zomers. De soort vertoont 
een sterk zwerfgedrag en heeft tevens een voorkeur voor 
pioniersbiotopen. De larven van de zwervende heidelibel 
ontwikkelen zich snel en benutten daarom de tijdelijk 
geschikte wateren optimaal. Van bedreigingen is op dit 
moment geen sprake en de soort zal zich vrij gemakkelijk 
kunnen handhaven.

Zwervende heidelibellen zitten veel op de grond en lijken daardoor in hun gedrag meer op oeverlibellen dan op heidelibellen.

Larve zwervende heidelibel. Biotoop zwervende heidelibel bij Nieuw-Balinge in 2007.

Biotoop van de zwervende heidelibel op het Dwingelderveld.

Vers uitgeslopen mannetje zwervende heidelibel.
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Bij deze relatief grote heidelibel zijn de mannetjes 
minder dieprood dan die van andere soorten. De poten 
zijn zwart met gele lengtestrepen en het borststuk 
heeft citroengele vlekken. De soort kan bij allerlei 
verschillende, vaak schaars begroeide, wateren 
aangetroffen worden.

Biotoop 
De bruinrode heidelibel heeft een voorkeur voor 
warme, ondiepe stilstaande wateren, maar kan zich ook 
voortplanten in langzaam stromend water en in vennen. 
Het is één van de soorten die poelen, vijvers en plasjes 
die in het kader van natuurontwikkelingsprojecten zijn 
aangelegd, snel weet te koloniseren. Dit pionierbiotoop 
droogt in de zomer vaak gedeeltelijk of helemaal uit. 
Wateren met veel schaduw worden gemeden. De 
voorkeur gaat uit naar schaars begroeide wateren. Ook bij 
vegetatierijke wateren is de bruinrode heidelibel te vinden 
maar de steenrode heidelibel is daar vaak talrijker dan de 
bruinrode. 
Kruidenrijke overhoekjes, weg- en spoorbermen en parken 
met ruigtes vormen, tenzij ze teveel in de schaduw liggen, 
een geschikt jachtgebied. 

Leefwijze 
Uitgekleurde mannetjes keren terug naar de oevers van 
het voortplantingswater. Ze verdedigen hier, vanaf een 
uitkijkpost, hun territorium en wachten op een vrouwtje. 
De paring vindt plaats in de oevervegetatie of op enige 
afstand van het water. De eieren worden al vliegend in 
tandem in het water afgezet, vaak tussen waterplanten. 
De eieren overwinteren en komen in het volgende voorjaar 
uit. De larven leven op de bodem of tussen waterplanten. 
Ze voeden zich vooral met muggenlarven en sluipen 
nog hetzelfde jaar uit. Dit gebeurt in de ochtenduren op 

water- en oeverplanten, meestal op een hoogte van enkele 
decimeters. Pas uitgeslopen exemplaren zijn ver van het 
voortplantingswater te vinden.
In mei kan men in Nederland de eerste bruinrode 
heidelibellen aantreffen. Deze dieren zijn waarschijnlijk 
afkomstig uit zuidelijke gebieden maar in een warm 
voorjaar kunnen ze ook uit de omgeving afkomstig zijn. 
De bruinrode heidelibel kan vanaf begin juni tot half 
november worden waargenomen. De hoofdvliegtijd loopt 
van begin augustus tot half oktober. De soort vliegt lang 
door en kan onder gunstige omstandigheden nog gezien 
worden tot in december. In jaren met een erg warm voorjaar 
is er een tweede generatie mogelijk die in de herfst vliegt.

Verspreiding 
De bruinrode heidelibel kan verspreid over de provincie 
aangetroffen worden. Deze soort lijkt te profiteren 
van de vele, recent uitgevoerde kleine en grote 
natuurontwikkelingsprojecten waardoor geschikte voort-
plantingswateren zijn ontstaan. Alleen in het veenkoloniale 
deel ten oosten van de Hondsrug wordt deze libel veel 
minder aangetroffen. Met name uit het gebied tussen 
Nieuw-Buinen en Klazienaveen zijn amper waarnemingen 
bekend. Aangezien dit gebied in de hoofdvliegtijd van deze 
soort is geïnventariseerd, lijkt er van een waarnemingseffect 
geen sprake te zijn, maar ontbreekt de soort hier echt. 
Mogelijk vormt het open landschap met weinig beschutting 
hier een verklaring voor.

Toekomst/Bedreiging
De bruinrode heidelibel is niet bedreigd en er zijn geen 
speciale maatregelen nodig voor het behoud van de soort. 
De verwachting is dat de deze heidelibel bij een warmer 
wordend klimaat naar het noorden toe en dus ook in 
Drenthe, algemener gaat worden.

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum

Bruinrode heidelibel mannetje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Stabiel

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Vrij zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

2211

Vroegste waarneming

8-6-2006

Laatste waarneming

24-11-2014

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Bruinrode heidelibel vrouwtje.



184 185

LibellulidaeAnisoptera

De mannetjes hebben een steenrood gekleurd 
achterlijf en zwart-geel gestreepte poten. De vrouwtjes 
zijn overwegend geelbruin van kleur. De steenrode 
heidelibel kan gemakkelijk met de bruinrode heidelibel 
verward worden. Steenrode heidelibellen hebben echter 
een opvallende zwarte ‘hangsnor’ op het voorhoofd die 
bij de bruinrode heidelibel ontbreekt. 

Biotoop
De steenrode heidelibel komt voor op allerlei uiteenlopende 
watertypen. Meestal zijn dit stilstaande wateren zoals 
vijvers, zandafgravingen, plassen, vennen, sloten en 
laagveenmoerassen. Ook op zwak stromende wateren 
zoals kanalen en (gekanaliseerde) beken is deze soort 
aan te treffen. Minder algemeen is zij op zure vennen en in 
hoogveengebieden. De wateren, waar deze libel voorkomt, 
kenmerken zich doorgaans door een vlakke oever- of 
verlandingszone met een rijke begroeiing. 

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum

Leefwijze
Geslachtsrijpe mannetjes zijn vooral aan te treffen op 
zonnige, beschut gelegen plaatsen langs de waterkant. Na 
de paring zetten de vrouwtjes de eieren in tandem af. De 
eieren worden met dippende bewegingen van het achterlijf 
in vochtige modder, op algenflab of tussen waterplanten 
afgezet. Favoriete eiafzetplaatsen zijn oeverkanten van 
sloten waar op het waterniveau mos of een lage begroeiing 
aanwezig is. Hier kunnen de eieren op het vochtige mos 
worden afgezet, ze zijn dan beter beschermd tegen predatie 
door vissen. Vaak trekt de aanwezigheid van eiafzettende 
tandems andere tandems aan, waardoor er groepjes 
eiafzettende dieren ontstaan. De eieren overwinteren en 
komen in het voorjaar uit. De larven leven op de bodem en 
tussen waterplanten. Ongeveer drie weken na de laatste 
vervelling sluipen de larven uit. 
De eerste volwassen dieren worden gezien vanaf half juni. 
De uitsluippiek van deze nazomersoort ligt echter rond eind 
juli, begin augustus. Voortplanting vindt vooral in augustus 
en september plaats. In de nazomer en vroege herfst 
kunnen zwervende dieren op allerlei beschutte, zonnige 
plaatsen, bijvoorbeeld zonnend op zandpaden ver van het 
water aangetroffen worden.

Verspreiding 
De steenrode heidelibel is een algemene soort die overal 
in Drenthe gezien kan worden. In sommige delen van de 
provincie lijkt de soort bijna gebiedsdekkend aanwezig te 
zijn, zoals bijvoorbeeld ten oosten van Meppel en in het 
Hunzedal ten zuidoosten van het Zuidlaardermeer. 
Ten opzichte van de periode van vóór 2000 is het aantal 
vindplaatsen sterk toegenomen, waarschijnlijk een 
waarnemerseffect dankzij het intensieve inventariseren. 
Want hoewel de steenrode heidelibel nog steeds een 
algemene soort is, laat ze in het Landelijk Meetnet Libellen 
de laatste jaren toch een matige afname zien.

Toekomst / Bedreiging 
De steenrode heidelibel is momenteel niet bedreigd en 
behoeft geen extra aandacht. 

Steenrode heidelibel paringswiel. Steenrode heidelibel vrouwtje. Steenrode heidelibel jong vrouwtje.

Status in Nederland

Algemeen

Landelijke trend

Matige afname

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Algemeen

Waarnemingen

Aantal

9302

Vroegste waarneming

20-5-2014

Laatste waarneming

17-11-2006

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
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Opvallend licht gekleurde heidelibel met hele dunne 
zwarte lijntjes over de borststuknaden die vaak ook 
ontbreken. In Nederland is deze Zuid-Europese soort 
zeer zeldzaam. Bij veel uit Zuid-Europa komende 
zwervers zijn de aders op de vleugels bezet met rode 
mijten. 

Biotoop 
Deze soort plant zich in Zuid-Europa in het algemeen 
voort in stilstaand water met een rijke begroeiing van 
water- en oeverplanten. Vaak zijn dit kleine plasjes met een 
wisselende waterstand, vaak ook plasjes die uitdrogen. 
In grotere plassen leven de larven vooral in de ondiepe 
randzones die snel opwarmen en waar de ontwikkeling van 
de larven door de hogere watertemperaturen snel verloopt. 
Wateren waar de zuidelijke heidelibel zich voortplant staan 
in de zomer vaak droog. 
Geslachtsrijpe exemplaren worden vooral op zonnige 
plekken bij het voortplantingswater aangetroffen. De 
mannetjes speuren daar, net als andere heidelibellen, 
vanaf een uitkijkpost naar prooien en wijfjes. Volwassen 
exemplaren kunnen zich tijdens de rijpingsfase en de jacht 
ver van het voortplantingswater verwijderen. Wanneer de 
wind opsteekt of als er een wolk voor de zon komt zoeken 
de dieren hun toevlucht onderin de begroeiing. 
De zuidelijke heidelibel is een zwerver die in warme zomers 
onder meer naar noordelijker streken trekt en zich daar bij 
gunstige omstandigheden kan voortplanten. Dit zwerven 
maakt het mogelijk om deze soort, die grote afstanden kan 
afleggen, ook buiten het typische voortplantingsbiotoop 
waar te nemen. 

Leefwijze 
Geslachtsrijpe mannetjes speuren, vliegend of vanaf 
een uitstekende stengel, bij het voortplantingswater naar 
wijfjes. Nadat het mannetje een wijfje heeft gegrepen, vliegt 
de gevormde tandem in de vegetatie waar de paring plaats 
vindt. De tandem vliegt na de paring weer naar het water 
om eieren af te zetten. De eieren worden of op modderige 
plekken op de oever afgezet of aan het wateroppervlak 
afgeslagen. Het wijfje blijft na de eiafzet vaak bij het water 
en wordt dan een tijdje ‘bewaakt’ door het mannetje dat 
boven haar blijft vliegen. 
Doordat het ondiepe voortplantingswater snel opwarmt kan 
de ontwikkeling van de larven in zuidelijke streken onder 
optimale omstandigheden in een tijdsbestek van ruim 
drie weken plaatsvinden. Zulke optimale omstandigheden 
zullen zich in onze omgeving niet vaak voordoen. Hier 
overwinteren de eieren waarschijnlijk en is het aantal 
generaties beperkt tot één of hooguit twee per jaar en heeft 
de soort niet, zoals in Zuid-Europa, meerdere generaties 
per jaar.

Verspreiding 
De Nederlandse waarnemingen van deze soort stammen 
hoofdzakelijk uit 2006, toen een invasie plaats vond en de 
jaren daarna. 
Deze heidelibel wordt vooral in de zuidelijke helft van 
Nederland waargenomen. In de atlasperiode zijn er twee 
exemplaren van deze soort in Drenthe waargenomen, 
namelijk op 15 juli 2007 bij de Geeserstroom ten westen 
van Gees en 6 september 2013 op het Drouwenerveld.

Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale

Zuidelijke heidelibel mannetje. Zuidelijke heidelibel vrouwtje.

Status in Nederland

Zeer zeldzaam

Landelijke trend

Rode Lijst 2011

Niet beschouwd

Status in Drenthe

Zeer zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

2

Vroegste waarneming

15-7-2007

Laatste waarneming

6-9-2013

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Toekomst/Bedreiging 
In warme zomers kunnen opnieuw invasies plaatsvinden, 
die nieuwe waarnemingen in Drenthe kunnen opleveren. Het 
blijft interessant om opvallend lichtgekleurde heidelibellen 

goed te bekijken, misschien is het een exemplaar van deze 
soort. 
Gezien het vooralsnog zeer incidentele voorkomen van 
deze soort, is er in Drenthe geen sprake van bedreigingen.
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Het mannetje van deze libel is onmiskenbaar: 
scharlakenrood. In Zuid-Europa is dit een van de 
meest algemene libellen. Waarschijnlijk dankzij het 
warmer wordende klimaat, breidt deze soort haar 
verspreidingsgebied uit naar het noorden. In 1959 
is ze voor het eerst in Nederland aangetroffen en in 
1993 werd de eerste populatie in Zeeuws-Vlaanderen 
ontdekt. In Drenthe is deze soort in de laatste tien jaar 
bijna elk jaar waargenomen. 

Biotoop
De vuurlibel plant zich voort in allerlei typen stilstaand 
water. In Zuid-Europa plant deze libel zich ook voort in 
tijdelijke wateren, zoals rijstvelden. In Nederland speelt 
de voortplanting zich af bij beschut gelegen plassen, 
plasjes en kleine kanalen met een dichte vegetatie 
onder het wateroppervlak. De zonnige ligging van deze 
wateren zorgt voor een relatief hoge watertemperatuur. 
Stengels en overhangende takken aan de rand van 
het voortplantingswater bieden zitgelegenheid aan de 
territoriale mannetjes. 

Leefwijze
De vuurlibel is in Drenthe waargenomen tussen begin mei 
en half september. De meeste waarnemingen zijn gedaan 
in de periode van eind juni tot begin augustus. Actieve 
dieren worden vooral tijdens de warmste periode van de 
dag gezien.
Geslachtsrijpe mannetjes zijn territoriaal en bewaken hun 
territorium vanaf een vaste zitplek: een overhangende tak, 
een vrijstaande stengel of gewoon de kale bodem. Vanaf 
hun zitplek voeren ze regelmatig controlevluchten uit over 

het water. De mannetjes dreigen concurrenten door in hun 
nabijheid stil te hangen in de lucht. Het wijfje dipt, direct na 
de kort durende paring, de eieren af op het wateroppervlak, 
vaak onder bewaking van het mannetje. De ontwikkeling 
van de larven duurt in onze streken waarschijnlijk een jaar. 

Verspreiding
De noordgrens van het verspreidingsgebied van deze soort 
loopt door Nederland, maar de vuurlibel breidt haar areaal 
uit naar het noorden. De figuur op pagina 190 illustreert 
dit: na de eerste waarneming in 2004 is de vuurlibel tot 
en met 2008 elk jaar waargenomen, al zijn de aantallen 
vuurlibellen in Drenthe daarna weer afgenomen.
Vuurlibellen zijn op allerlei plaatsen gezien, soms enkele 
exemplaren tegelijk bij vennen in boswachterijen en bij 
visvijvers. 

Toekomst/Bedreiging 
De Drentse vuurlibellen zijn zeer waarschijnlijk zwervers 
uit zuidelijker streken of uit NP Weerribben-Wieden waar 
deze soort zich al langere tijd voortplant. De status van de 
vuurlibel in Drenthe is momenteel onduidelijk. Wel is er een 
melding van verse imago’s die in 2008 gezien zijn bij een 
visplas in de buurt van Yde in Noord-Drenthe (mond. med. 
D. Ramaker). Deze waarneming ontbreekt echter in de 
NDFF en daarom ook op de kaart. 
Bij aanhoudende warme zomers is te verwachten dat 
de vuurlibel vaker en op meer plaatsen zal worden 
waargenomen en dat larvenhuidjes, een ‘hard’ bewijs van 
succesvolle voortplanting, zullen worden aangetroffen. 
Van bedreigingen is geen sprake aangezien het tot nu toe 
zwervende individuen lijkt te betreffen.

Vuurlibel Crocothemis erythraea

Vuurlibel mannetje.

Status in Nederland

Vrij zeldzaam

Landelijke trend

Sterke toename

Rode Lijst 2011

Thans niet bedreigd

Status in Drenthe

Zeer zeldzaam

Waarnemingen

Aantal

72

Vroegste waarneming

2-5-2009

Laatste waarneming

13-9-2010

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Vuurlibel vrouwtje.
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Visplas, een voortplantingsbiotoop van de vuurlibel, zoals de visplas bij Yde.

Vuurlibel in Drenthe

Het aantal vuurlibellen bereikte in 2007 en 2008 in Drenthe haar 

hoogtepunt. Deze twee jaar waren bijzonder warm met blijkbaar veel 

aanvoer van andere zuidelijke soorten. Daarna wordt de soort per jaar 

in zeer lage aantallen waargenomen. Op een kilometer met de grens 

van de gemeente Meppel is in NP Weerribben-Wieden al jaren een 

populatie van de vuurlibel aanwezig.

Het aantal waarnemingen van de vuurlibel in de provincie 
Drenthe.

Mannetje vuurlibel.

Dit hoofdstuk beschrijft de soorten die in Drenthe (nog) 
niet zijn waargenomen, maar wel op korte afstand van de 
provinciegrens voorkomen. 

Van deze soorten hebben de oostelijke witsnuitlibel, 
de sierlijke witsnuitlibel en de kempense heidelibel 
waarschijnlijk vanuit Duitsland reeds andere delen 
van Noord-Nederland bereikt. Twee soorten kunnen 
Drenthe vanuit het zuiden bereiken: de kanaaljuffer en de 
beekoeverlibel.

Kanaaljuffer Erythromma lindenii

Bij deze blauwe juffer zijn de vlekken op het achterhoofd 
lijnvormig en zijn de ogen van de mannetjes, anders 
dan bij de andere blauwe juffers, geheel blauw. De 
kanaaljuffer is in Nederland een vrij zeldzame soort. 
Vanaf de jaren tachtig is de soort sterk toegenomen. 
In Zuidoost-Nederland kan ze op kanalen met een goed 
ontwikkelde watervegetatie massaal voorkomen. 

Biotoop
De kanaaljuffer komt niet alleen bij kanalen en weteringen 
voor, maar ook bij kleine beken en plassen, biotopen die 

ook in Drenthe aanwezig zijn. Een rijke begroeiing is van 
belang voor de eiafzet. 

Leefwijze
Mannetjes van de kanaaljuffer bezetten vaak een 
uitkijkpunt midden op water, bijvoorbeeld op drijvende 
waterplanten en vallen daar regelmatig andere juffers aan. 
Ze vliegen snel en laag over het water. De paring vindt in de 
oevervegetatie plaats. De eiafzet gebeurd vaak in groepen. 
Tijdens het eiafzetten kan het vrouwtje geheel onder water 
verdwijnen en laat het mannetje haar los. De larven sluipen 

Kanaaljuffer mannetje.

8. Soorten aan de grens met Drenthe

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



192 193

Libellen  aan de grens met DrentheLibellen

Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens

Deze vrij kleine oeverlibel is vanaf de jaren negentig 
in ons land in aantal vooruitgegaan. Deze soort lijkt 
sterk op de zuidelijke oeverlibel en verschilt van de 
gewone oeverlibel door een andere tekening op het 
achterlijf en een geelbruin pterostigma. Mannetjes 
bezitten een blauw berijpt achterlijf.

Biotoop
Biotopen waar de beekoeverlibel voorkomt zijn sloten en 
weteringen, zwak stromende kleine beken, kleine plassen 
en vochtige heidevegetaties die zich op zandgrond 
bevinden, biotopen die ook in Drenthe aanwezig zijn. De 
beken staan meestal onder invloed van kwel en hebben 
een schaarse begroeiing langs de oever. De vegetatie in de 
directe omgeving van de beken is vaak laag, waardoor de 
zon langdurig op de beek schijnt. 

De meest recente uitbreiding van de soort heeft plaats 
gevonden in Overijssel. Hier heeft de beekoevelibel zich 
vooral bij door kwel gevoede waterlopen met een breedte 
van een halve tot anderhalve meter gevestigd. Een groot deel 
van de bezette biotopen ligt in of nabij agrarisch landschap. 

Leefwijze
In Nederland loopt de vliegtijd van eind mei tot begin 
september met een piek rond eind juli. 
De mannetjes hebben vaak een territorium van 
ongeveer 10 meter lang. Ze voeren daar regelmatig lage 
inspectievluchten uit. Wanneer ze niet vliegen houden ze 
zich voornamelijk op in de vegetatie, ze zitten vrijwel nooit 
op de grond. De larven leven in de modderige bodem en 
tussen waterplanten. De larve van de beekoeverlibel sluipt 
op enkele decimeters hoogte in de oevervegetatie uit.

Eiafzettende tandems van kanaaljuffer (links) en blauwe 
breedscheenjuffer (rechts) in Overijssel. 

Voortplantingsbiotoop van de kanaaljuffer in Overijssel.

uit op enkele centimeters hoogte in de oevervegetatie of op 
emerse delen van waterplanten.

Verspreiding
De dichtstbijzijnde locatie waar kanaaljuffers zijn 
waargenomen ligt in de omgeving van Ommen op ruim tien 
kilometer van de grens met Drenthe. 
In het zuiden van Drenthe zijn diverse kanalen die geschikt 
lijken voor de kanaaljuffer. De laatste jaren zijn deze 
kanalen incidenteel onderzocht op de aanwezigheid van de 
soort, echter zonder resultaat. 

Toekomst / Bedreiging
Landelijk gezien vertoont de kanaaljuffer een matige 
toename. De soort komt in Nederland vaak samen 
met de blauwe breedscheenjuffer op kanalen voor. 
Het Stieltjeskanaal bij Coevorden, waar de blauwe 
breedscheenjuffer voorkomt, voldoet aan de biotoopeisen 
van de kanaaljuffer en zou een locatie kunnen zijn waar de 
soort zich in Drenthe kan vestigen.

Beekoeverlibel mannetje.

Verspreiding
De beekoeverlibel is zeldzaam en komt vooral in het 
Zuidoosten van ons land voor. Deze warmteminnende 
soort, die tamelijk goed nieuwe gebieden kan bereiken, 
heeft de laatste decennia geprofiteerd van een verbeterde 
waterkwaliteit en van de toename van de temperatuur 
in het vliegseizoen. De dichtstbijzijnde populatie leeft in 
Overijssel op ruim 20 km van de Drentse provinciegrens 
in de omgeving van Ootmarsum. Opmerkelijk is de 
waarneming van één onbevestigde beekoeverlibel uit 2010 
ten oosten van Paterswolde in de provincie Groningen. De 
expansie naar het noorden verloopt echter minder snel dan 

Biotoop van de beekoeverlibel in Noordoost-Overijssel.

bij andere zuidelijke libellensoorten. 

Toekomst / Bedreiging
Door de klimaatverandering lijkt vestiging van deze soort 
een kwestie van tijd. Tegenwoordig laat deze libel, die 
jarenlang in aantallen is toegenomen, een matige afname 
zien. Dit maakt de komst van de beekoeverlibel in Drenthe 
wellicht iets minder waarschijnlijk. Toch is vestiging van 
deze soort in Drenthe niet uit te sluiten. Het speuren 
naar deze soort in op het oog oninteressante biotopen in 
agrarische gebieden kan mogelijk tot de ontdekking van de 
beekoeverlibel leiden.

Larve van de beekoeverlibel.
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Dit is de donkerste en minst kleurige middelgrote 
witsnuitlibel in onze omgeving. Van deze soort, die 
in de vorige eeuw uit Nederland is verdwenen, is in 
2005 in Zuidoost-Friesland een populatie ontdekt. Uit 
Drenthe zijn geen betrouwbare waarnemingen bekend. 
Maar gezien de nabijheid van de Friese populatie lijkt 
het niet onmogelijk dat in het westen van de provincie 
exemplaren worden aangetroffen.

Biotoop
De oostelijke witsnuitlibel stelt hoge eisen aan haar 
leefomgeving. Zij is een kenmerkende soort van on-
gestoorde, matig voedselarme, venige bosvennen met 
een brede verlandingszone met zeggen. Vermoedelijk is 
er in Drenthe voor de soort plaatselijk geschikt biotoop 
aanwezig. 

Leefwijze
Deze witsnuitlibel kan al vanaf half mei uitsluipen. De 
dieren verwijderen zich na het uitsluipen soms ver van het 
voortplantingswater en keren pas na enkele weken terug. 
De eerste territoriale mannetjes kunnen vanaf eind mei 
bij het water gezien worden. Zij zitten vaak in struiken of 
bomen aan de oever en zelden op waterlelies, iets wat de 
sierlijke witsnuitlibel wel doet. De piek van de vliegtijd en 
voortplantingsactiviteit valt in de tweede helft van juni. De 
vliegtijd eindigt, afhankelijk van de weersomstandigheden, 

rond half juli. In het buitenland wordt de soort soms nog tot 
eind augustus waargenomen.

Verspreiding
De verspreiding van de oostelijke witsnuitlibel in West-
Europa is sterk versnipperd, ook zijn de populaties zeer 
klein. De enige Nederlandse populatie is in 2005 ontdekt 
op de Dellebuursterheide, een natuurreservaat in Zuidoost-
Friesland. Deze populatie leeft sterk geïsoleerd van de 
andere (buitenlandse) populaties. 
Het aantal imago’s op de Dellebuursterheide blijkt 
jaarlijks te wisselen: in sommige jaren kunnen er wel tien 
exemplaren tegelijk worden gezien en in andere jaren maar 
een paar gedurende een hele dag. Het voortplantingswater 
op de Dellebuursterheide heeft zich blijkbaar na de 
herstelmaatregelen van 1988 ontwikkeld tot een voor deze 
soort geschikt biotoop. Het vermoeden bestaat dan ook dat 
de oostelijke witsnuitlibel zich dankzij deze maatregelen 
recent op deze plek heeft gevestigd. 
In 2012 en 2013 is de oostelijke witsnuitlibel hier nauwelijks 
waargenomen. Dit kan te maken hebben met de twee- tot 
driejarige ontwikkelingscyclus van de larven. Geconstateerd 
is echter dat de onderwatervegetatie op deze locatie 
verandert en dat ook andere libellensoorten sterk in aantal 
afnemen (mond. med. P. de Boer). Mogelijk speelt bij het 
vrijwel ontbreken in 2012 en 2013 ook een onbekende 
oorzaak een rol. Intensief verspreidingsonderzoek in 

Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons

Oostelijke witsnuitlibel mannetje. Biotoop oostelijke witsnuitlibel.

2006 op veertig potentieel geschikte vennen in Zuidoost-
Friesland en het aangrenzende deel van Drenthe heeft 
geen nieuwe vindplaatsen opgeleverd
Uit Drenthe is slechts één onbetrouwbare waarneming 
bekend: een imago op 17 juli 1978 op het Balloërveld.

Toekomst / Bedreiging
De Friese populatie is vanaf 2011 sterk afgenomen en 
vanaf 2014 is zelfs geen exemplaar meer waargenomen. 

Larve van de oostelijke witsnuitlibel.Jong vrouwtje oostelijke witsnuitlibel.

Deze oostelijke witsnuitlibel lijkt daarom in Friesland nu 
uitgestorven. In de vorige eeuw hebben vooral verzuring, 
vermesting en verdroging gezorgd voor het verdwijnen 
van de oostelijke witsnuitlibel uit Nederland. Waarom de 
soort vanaf 2014 op de Dellebuursterheide is verdwenen is 
vooralsnog niet duidelijk. Toch is het zeker niet uit te sluiten, 
gezien de recente tijdelijke aanwezigheid van de oostelijke 
witsnuitlibel in Friesland, dat de soort in de toekomst in 
Noord-Nederland opnieuw zal verschijnen. 
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Sierlijke witsnuitlibel mannetje.

Deze middelmatig grote, enigszins plomp ogende, 
donkere witsnuitlibel heeft een zwart, knotsvormig 
achterlijf. Bij de mannetjes is dit voor een deel grijs 
berijpt. De sierlijke witsnuitlibel is in 2006 in Nederland 
herontdekt en blijkt zich in Noordwest-Overijssel voort 
te planten. Waarnemingen van deze soort in Zuidwest-
Drenthe zijn vooralsnog niet bekend.

Biotoop
In NP Weerribben-Wieden wordt deze soort gevonden op 
petgaten die een paar- tot ongeveer 15 meter breed zijn en 
waarin ondergedoken waterplanten groeien. Het water is er 
voedselrijk en helder, het zicht vaak meer dan één meter. 
De vegetatie bestaat onder andere uit krabbenscheer, gele 
plomp en fonteinkruiden. Een goed ontwikkelde vegetatie 
onder water is belangrijker dan de drijvende vegetatie. 
Langs de oever is vaak een smalle strook begroeid met 
riet en zeggen. Op enige afstand van het petgat is er veelal 
beschutting aanwezig in de vorm van een bomenrij of bos. 

Leefwijze 
De mannetjes zitten vaak op drijvende bladeren, hierbij 
houden ze regelmatig het achterlijf enigszins omhoog. Ze 
zijn zeer beweeglijk en vliegen vanaf het blad vaak even 
omhoog om indringers uit hun territorium te verjagen. 
Eieren worden op het wateroppervlak afgezet. Het vrouwtje 
maakt hierbij duidelijke dippende bewegingen in het 
water. De eieren komen na ongeveer zes weken uit. De 
levenscyclus van de larven duurt twee jaar. Larven sluipen 
uit in de oevervegetatie, meestal op een hoogte van 

maximaal enkele decimeters. Het larvenhuidje valt op door 
het brede achterlijf met sterk ontwikkelde rugdoornen. 
De sierlijke witsnuitlibel vliegt vanaf begin mei tot en met 
juni, maar kan soms nog later in het seizoen worden 
waargenomen.

Verspreiding
In 1970 is deze soort nog in Noord-Brabant aangetroffen, 
hierna is zij lang niet in Nederland gezien. Eerst in 2006 
zijn weer enkele dieren in Zuid-Limburg waargenomen en 
in 2009 werden de eerste exemplaren in NP Weerribben-
Wieden gevonden. De sierlijke witsnuitlibel plant zich hier 
voort, in 2011 zijn larvenhuidjes gevonden. In 2012 is de 
soort ook buiten dit Nationaal Park gezien, onder andere in 
de Lindevallei in Friesland. 
Het meest geschikte biotoop voor deze soort lijkt in de 
laagveengebieden van Noordwest-Overijssel te liggen. 
Maar ook buiten deze laagveengebieden liggen mogelijk 
kansen, misschien zijn oude rivierarmen en afgesloten 
kanalen potentiële vestigingsplaatsen. 
De Nederlandse libellen (NVL, 2002) geeft aan dat de 
sierlijke witsnuitlibel een beperkt verspreidingsvermogen 
lijkt te hebben, ook is in Drenthe weinig geschikt biotoop 
aanwezig. Vestiging van de soort in Zuidwest-Drenthe lijkt 
dan ook niet voor de hand liggend, maar het blijft mogelijk 
dat zwervers in Drenthe waargenomen worden. 

Toekomst / Bedreiging
Op de Rode lijst van 2011 heeft de sierlijke witsnuitlibel de 
status van ‘verdwenen uit Nederland’ omdat zij zich nog 

Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis

niet gedurende een aaneengesloten periode van tien jaar 
heeft voortgeplant. Gezien de huidige verspreiding in NP 
Weerribben-Wieden is het toekomstperspectief voor deze 
soort echter veelbelovend. De aanwezigheid van petgaten 
in verschillende stadia van ontwikkeling kan ervoor zorgen 
dat hier een geschikt biotoop, zij het op wisselende locaties, 
aanwezig blijft. 

Biotoop van sierlijke witsnuitlibel in Noordoost Overijssel.

Sierlijke witsnuitlibel mannetjes vechten om een gele plomp blad en worden daarna aangevallen door een mannetje smaragdlibel (rechts).

Sierlijke witsnuitlibel jong mannetje (nog niet uitgekleurd).
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Deze opvallend bont gekleurde heidelibel heeft een 
iets afgeplat achterlijf. De Kempense heidelibel lijkt 
op de iets grotere bloedrode heidelibel. Deze soort, 
die in ons land zeer schaars is, staat op de Europese 
Rode Lijst. In Nederland kwam deze heidelibel tot 
voor kort alleen voor in het zuidoosten van Noord-
Brabant, bij de Belgische grens. In 2013 is deze soort 
ook in NP Weerribben-Wieden aangetroffen. 

Biotoop 
De Kempense heidelibel plant zich bij voorkeur voort 
op voedselrijke plassen die in de winter droogvallen. Dit 
kunnen bijvoorbeeld visvijvers zijn en in Zuid-Europa 
rijstvelden. In De Weerribben ontstaan in voorjaar en 
zomer veel ondiepe plasjes omdat het waterschap in de 
zomer een hoger waterpeil hanteert en omdat riettelers 
rietvelden bevloeien. In het najaar, als het waterpeil 
verlaagd wordt en de riettelers stoppen met pompen, 
vallen deze plasjes weer droog. In dergelijke tijdelijke 
plasjes zou deze soort zich in dit gebied voort kunnen 
planten.

Leefwijze 
In Nederland loopt de vliegtijd van midden juli tot midden 
oktober. Deze heidelibel is geen krachtige vlieger en 
vliegt vrijwel nooit boven open water. 
De levenscyclus is eenjarig. De eieren van de Kempense 
heidelibel komen in het voorjaar uit als de uitgedroogde 
plassen weer vollopen. Andere libellensoorten planten zich 
vrijwel niet voort in deze ’s winters droogvallende plasjes, 

de larven ondervinden dan ook vrijwel geen concurrentie 
van larven van andere soorten. De ontwikkeling van de 
larven duurt hoogstens enkele maanden. Onder gunstige 
omstandigheden verloopt de ontwikkeling zeer snel, in 
slechts vier tot zes weken. Larvenhuidjes zijn over het 
algemeen laag in de oevervegetatie te vinden, op een 
hoogte van 10 tot 20 cm. 

Verspreiding 
De ontdekking, begin september 2013, van tientallen 
exemplaren van de Kempense heidelibel in NP 
Weerribben-Wieden was verrassend: deze heidelibel stelt 
immers hoge eisen aan haar leefomgeving en heeft een 
beperkt verspreidingsvermogen. In de Duitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen komt deze libel ook voor. De kans is 
groot dat de exemplaren in De Weerribben uit deze regio 
afkomstig zijn. 

Toekomst / Bedreiging 
In 2014 en 2015 is, door vrijwilligers in De Weerribben, 
de aanwezigheid van de kempense heidelibel uitgebreid 
onderzocht en werden soms tientallen individuen tegelijk 
waargenomen. De komende jaren zal blijken of de 
Kempense heidelibel de populatie in Noord-Nederland 
kan handhaven. De waterkwaliteit in De Weerribben is 
sterk verbeterd sinds het Waterschap Reest en Wieden 
de waterinlaat heeft aangepast. Deze soort is in Drenthe 
niet waargenomen, maar is misschien te verwachten bij 
een geschikt biotoop, zoals uitdrogende heidevennen of 
plassen waar het waterpeil laag wordt gehouden.

Kempense heidelibel Sympetrum depressiusculum

Kempense heidelibel mannetje. Kempense heidelibel vrouwtje.

Biotoop van de kempense heidelibel in NP Weerribben-Wieden.



200 201

Libellen in DrentheLibellen

Abbingh, G. (1995). Libellen in de Boswachterij Borger: een 
inventarisatieonderzoek 1992 - 1994. eigen uitgave auteur, 
Assen.

Abbingh, G. (2007). Libellen van het Fochteloërveen in 2006: een 
verslag van de monitoringresultaten in het Kleine Veen, een 
deelgebied van het Fochteloërveen in 2006; met een verslag 
van het onderzoek in recent gegraven veenputjes waarin op een 
tweetal plaatsen de Noordse glazenmaker Aeshna subarctica is 
aangetroffen - eigen uitgave auteur, Assen.

Abbingh, G. (2008). Libellen van het Fochteloërveen in 2007: een 
verslag van de monitoringresultaten in het Kleine Veen, een 
deelgebied van het Fochteloërveen in 2007; met een verslag 
van het ontdekken van nieuwe soorten in de Vloeivelden en 
de vondst van talrijke huidjes van de Noordse glazenmaker in 
recent gegraven veenputjes in het Kleine Veen - eigen uitgave 
auteur, Assen

Abbingh, G. (2010). Libellen van het Fochteloërveen: een overzicht 
van de monitoringresultaten in het Kleine Veen, een deelgebied 
van het Fochteloërveen, in 2008 en 2009. - eigen uitgave 
auteur, Assen.

Abbingh, G. (1995). Libellen in de boswachterij Borger: een 
inventarisatieonderzoek over de periode 1992 tot en met 1994. 
Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers 23, 8-9.

Abbingh, G. (1997). Op zoek naar de Noordse glazenmaker in 
Drenthe. NVL-nieuwsbrief 1 (3), 3.

Abbingh, G. (1999). Verslag NVL-excursie Appelscha, na 2 jaar 
dan toch... NVL-nieuwsbrief 3 (4), 5-6.

Abbingh, G. (2002). Het Dwingelderveld [The Dwingelderveld 
Nature Reserve]. Brachytron 6 (1), 4-6.

Abbingh, G. (2003). Hoe honkvast zijn Koraaljuffers? NVL-
nieuwsbrief 7 (3), 4-5.

Abbingh, G. (2007). Deze herfst opnieuw Noordse witsnuitlibel? 
LWD Nieuwsbrief, nr. 12 - 2007.

Abbingh, G. (2008). Tien kansen voor het Deurzerdiep, LWD 
Nieuwsbrief, nr. 8 - 2008.

Achterkamp, B. (1994). Groene glazenmaker in Drenthe. 
Libellennieuwsbrief 2 (5), 3.

Baarspul, A.N.J. & Krijger, J.P. de (1997). Het belang van libellen 
en andere insecten in het kuikendieet van de Zwarte stern 
(Chlidonias niger). Brachytron 1 (1), 6-10.

Beukeboom, L. (1985). Libellen in het Fochteloërveengebied: 
een oecologisch onderzoek. Odonata. SBB Staatsbosbeheer, 
Utrecht.

Beukeboom, L.W. (1988). Two new records of Somatochlora 
flavomaculata from The Netherlands (Odonata: Corduliidae). 
Entomologische Berichten (Amsterdam) 48 (5), 82-85.

Beutler, H. (1989). Terrestrische Uberwinterung der Larven von 
Platetrum depressa (L., 1758), Ent. Nachr. Ber. 33 (1): 37-40.

Blitterswijk, H. van. Vliet, C.J.M. van. Stumpel, A.H.P.. Cappelle, 
H.M.P. (2002). Natuur in Buitenvaart: een inventarisatie 
van planten en dieren op het toekomstig bedrijventerrein 
Buitenvaart 2 in de gemeente Hoogeveen, met een advies 
voor compenserende en - Alterra, Wageningenmitigerende 
maatregelen. (Alterra-rapport 599).

Bonder, B.C.. Wetering, B. van de (1999). Libellen in Appelbergen. 
In eigen beheer uitgegeven: Bonder & Wetering.

Bonder, M.C. (1997). Flora en fauna van het Elsburger Onland. 
Vereniging Natuurmonumenten.

Bos, F. & Wasscher, M., W. Reinboud (2014). Veldgids libellen, 
KNNV Uitgeverij, Zeist.

Bosman, W., Turnhout, C. van, Esselink, H. (1999). Effecten van 
herstelmaatregelen op diersoorten: “Eerste versie van Standaard 
Meetprotocol Fauna (SMPF) en Richtlijnenprogramma Uit-
voering Herstelmaatregelen Fauna (RUHF)”. - Stichting 
Bargerveen, Nijmegen.

Bot, S. (2012). Beekrombouten (Gomphus vulgatissimus) langs de 

Drentsche Aa in juni 2011 en 2012. Brachytron 15 (1), 53-55. 
Bouwman & Groenendijk, (2010). Occurrence and conservation of 

Somatochlora arctica in The Netherlands, Brachytron 12 (1/2): 
18-24.

Bouwman, J. & Kalkman, V. (2004). Handleiding waarnemingen 
Nederlandse libellen. Nederlandse Vereniging voor Libellen-
studie, De Vlinderstichting / EIS-Nederland, Wageningen / 
Leiden.

Bouwman, J.H. & Groenendijk, D. (2007). New records of 
Somatochlora arctica in northwestern Lower Saxony (Odonata: 
Corduliidae). - Libellula 26 (1/2), 35-40.

Bouwman, J.H. et al. (2008). Een actualisatie van de verspreiding 
van de Nederlandse libellen, Brachytron 11 (2): 103-198.

Bouwman, J.H., Kalkman, V.J. (2007). OBN-faunamonitoring 2007; 
libellen en dagvlinders in terreinen van Natuurmonumenten. 
(Rapport VS2007.24) - De Vlinderstichting, Wageningen.

Bouwman, J.H., Kalkman, V.J. (2009). OBN-faunamonitoring 
2008; libellen, dagvlinders en sprinkhanen in terreinen van 
Natuurmonumenten. (Rapport VS2009.04) - De Vlinderstichting, 
Wageningen.

Bouwman, J.H., Ketelaar, R. & Popken, R. (2004). Tien jaar 
natuurontwikkeling op het Mantingerveld: wat levert het op voor 
dagvlinders, libellen en sprinkhanen? De Levende Natuur 105 
(2), 55-59.

Brink, H. van den (2000). Nieuw leven voor het Fochterloërveen. 
Noorderbreedte 24 (4), 7-10.

Brochard, C., Groenendijk, D., Van der Ploeg, E. & Termaat, T. 
(2012). Fotogids larvenhuidjes van libellen. KNNV uitgeverij, 
Zeist.

Brokaar, P. (2001). Drentse juffertjes; koraaljuffer en tengere 
pantserjuffer op Drentse vennen. (Rapport SV2001.08) - De 
Vlinderstichting, Wageningen.

Corbet, P.S. (1999). Dragonflies: Behavior and Ecology of Odonata, 
Harley Books, Colchester.

Dijkstra, K.-D. B. & Lewington, R. (2006). Field guide to the 
dragonflies of Britain and Europe, British Wildlife Publishing, 
Dorset.

Dijkstra, K.-D.B., Kalkman, V.J., Ketelaar, R. & Mensing, V. (1996). 
De bruine winterjuffer Sympecma fusca in Drenthe gevonden. 
Libellennieuwsbrief 4 (3), 20-21.

Dingemanse, N. (1998). Vliegtijd van Aeshna subarctica in 
Nederland. Amoeba 72 (3), 108-110.

Dingemanse, N.J. & V.J. Kalkman (1997). Het onderscheid 
tussen Aeshna subarctica en Aeshna juncea (L.) in Nederland. 
Brachytron 1(2), 35-39.

Drees, M. (2000). Kleine dieren in het landschap: de Noordse 
glazenmaker. Noorderbreedte 24 (4), 33.

Duursema, G. (1996). Vennen in Drenthe. Onderzoek naar 
ecologie en natuur op basis van macrofauna. - Zuiveringsschap 
Drenthe, Assen.

Duursema, G. & Torenbeek, R. (1997). Beken in Drenthe, een 
onderzoek naar ecologie en natuur op basis van macro-
invertrebraten, Zuiveringschap Drenthe, Assen.

Es, R, van der (2003). Nieuwe vindplaatsen van de Noordse 
winterjuffer Sympecma paedisca in Drenthe. NVL-nieuwsbrief 
7 (4), 4-6.

Es, R. van der (2003). Reptielmonitoring en winterjuffers. Ravon 
Werkgroep Monitoring - Nieuwsbrief (28), 8-9.

Es, R. van der (2004). Bruine winterjuffer Sympecma fusca in 
Noord-Drenthe. NVL-nieuwsbrief 8 (3), 13.

Faasen, T. (2001). Fauna-ongelukjes. NVL-nieuwsbrief 5 (4), 4.
Geene, P.A., et al. (2007). Libellen in Zeeland, Vlinder- en 

Libellenwerkgroep Zeeland / Stichting het Zeeuwse Landschap, 
Goes / Heinkenszand.

Geijskes, D.C. & Tol, J. Van (1983). De libellen van Nederland, 

Literatuur

KNNV, Hoogwoud.
Geraeds, R.P.G. & Schaik, V.A. van (2006). De libellen van het 

Roerdal. Deel II, Echte libellen (Anisoptera) Natuurhistorisch 
Maandblad 95 (11): 246-252.

Gerard, J.A.N. (2000). Dagvlinders en libellen in de noordelijke 
Peizermaden in het jaar 2000. J.A.N. Gerard, Groningen.

Gerard, J.A.N. (2001). Dagvlinders en libellen in de noordelijke 
Peizermaden in de jaren 2000 en 2001. eigen uitgave auteur, 
Groningen.

Gerard, J.A.N. (2002).Overzicht van een aantal libellen in de 
Peizermaden, de Piccardthof en het Elsburger Onland in het jaar 
2002: een kort verslag t.b.v. de Vereniging Natuurmonumenten, 
‘s Graveland.

Groot, T. de (1997). De Libellenfauna van het Fochteloërveen. 
(Inventarisatierapport 1996) (O & B rapportnr. 97-12). 
Vereniging Natuurmonumenten, ‘s Graveland.

Groot, T. de (1997). De libellenfauna van het Fochte-loërveen. 
(O&B rapportnummer 97-12). Vereniging Natuurmonumenten, 
‘s-Graveland.

Groot, T. de (1998). de libellenfauna van Berkenheuvel. (O & B 
rapport nummer 98-01). Vereniging Natuur-monumenten, ‘s 
Graveland.

Heinemeijer, H.D. (1997). Beheersplan De Slagen, Het Zwarte Gat, 
Steenberger Oosterveld. - Stichting ‘Het Drentse Landschap’, 
Assen.

Hoentjen, B. & Dekker, H. (2011). Natuur in Drenthe: zicht op 
biodiversiteit. Het Drentse Landschap (69), 4-7.

Hoppenbrouwer, P. (2010). Drie Zuidelijke libellensoorten in de 
Millingerwaard in 2009, NVL-Nieuwsbrief 14(2): 4.

Hospers, A. & Kalkman, V.J. (2004). Werkgroepen: Libellen 
(Odonata). Nieuwsbrief EIS-NL (38), 5/european invertebrate 
survey nederland.

Huizenga, J. & Wetering, B. van de (2002). De groene glazemaker 
[glazenmaker] in Noord-Nederland: Verspreidingsonderzoek 
2002. Werkgroep groene glazenmaker, Burgum.

Inberg, H. (1995). Een winterjuffer bij Wapse? Libellen-nieuwsbrief 
3 (3), 6-7.

Jansen, K.C. (1988). De libellen van Drenthe (een inventarisatie van 
1975-1988). Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers 
16, 4-6.

Jansen, K.C. (1989). De libellen van Drenthe: een inventarisatie 
1975-1988. [eigen uitgave auteur], Emmen.

Jansen, K.C. (1989). Libellen in het Bargerveenreservaat. Een 
inventarisatie van 1987 tot 1989, Emmen. 

Jodicke, R. (1997). Die Binsenjungfern und Winterlibellen Europas, 
Westarp Wissenschaften, Magdeburg.

Kalkman, V.J. & N.J. Dingemanse (2001). Het voorkomen van 
de kleinvlekkige en grootvlekkige vorm van de Noordse 
glazenmaker (Aeshna subarctica) in Nederland. Brachytron 
5(1&2), 15-17.

Ketelaar, R. (1993). Kort verslag over de libellen in Zuidwest 
Drenthe. Libellennieuwsbrief 1 (2), 8-9.

Ketelaar, R. (1993). Wat zie je in Havelte? Libellen-nieuwsbrief 1 
(1), 3.

Ketelaar, R. (1995). De libellen van Zuidwest Drenthe. Amoeba 69, 
179-184.

Ketelaar, R. (1996).: Kort verslag van het Aeshna subarctica 
zoekweekend. Libellennieuwsbrief 4 (4), 8-12.

Ketelaar, R., Bouwman, J.H. (2002). Dagvlinders, libellen en 
sprinkhanen van het Mantingerveld. (Rapport VS2002.47) - De 
Vlinderstichting, Wageningen.

Ketelaar, R., E.J. Ruiter, H.M.G. Uilhoorn, R. Manger & P. de Boer 
(2007). Habitatkeuze van de Noordse winterjuffer (Sympecma 
paedisca) in Nederland.

Ketelaar, R., Manger, R., Ruiter, E.J. Uilhoorn, H.M.G. & Boer, 

E.P. de (2007): Analyse van de verspreiding van de Noordse 
winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland. Brachytron 11 
(1), 5-20.

Ketelaar, R., R. Manger, E.J. Ruiter, H.M.G. Uilhoorn & P. de Boer 
(2007). Analyse van de verspreiding van de Noordse winterjuffer 
(Sympecma paedisca) in Nederland.

Kleine, J. (2004). Fauna-inventarisatie Dwingelderveld en omgeving 
2003. J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. (2006). Fauna-inventarisatie Nationaal Park Dwingelderveld 
en omgeving 2005.- J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. (2007). Fauna-inventarisatie Nationaal Park Dwingelderveld 
en omgeving 2006.- J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. (2007). Fauna-inventarisatie Nationaal Park Dwingelderveld 
en omgeving 2007. - J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. (2009). Fauna-inventarisatie Nationaal Park Dwingelderveld 
en omgeving 2008. - J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. (2010). Fauna-inventarisatie met flora-gegevens Nationaal 
Park Dwingelderveld en omgeving 2009. - J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. (2011). Inventarisatie fauna/flora Nationaal Park 
Dwingelderveld en omgeving 2010. - J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. (2012). Inventarisatie fauna/flora Nationaal Park Dwingelder-
veld en omgeving 2011 (1982-2011). - J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. & Eerde, K. van (1998). Fauna-inventarisatie Dwingelderveld 
en omgeving 1997. J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. & Eerde, K. van (1999). Fauna-inventarisatie Dwingelderveld 
en omgeving 1998. J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. & Eerde, K. van (2000). Fauna-inventarisatie Dwingelderveld 
en omgeving 1999. - J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. & Eerde, K. van (2001). Fauna-inventarisatie Dwingelderveld 
en omgeving 2000.- J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. & Eerde, K. van (2003). Fauna-inventarisatie Dwingelderveld 
en omgeving 2002.- J. Kleine, Dwingeloo.

Kleine, J. & Eerde, K. van (2005). Fauna-inventarisatie Dwingelderveld 
en omgeving 2004. J. Kleine, Dwingeloo.

Korf, W. & Noordwijk, T. van (1998). NH rond de Drentse Aa. 
Amoeba 72 (3), 90-91.

Krekels, R. & Jong, T. de (basisteksten) (2006). Krabbenscheer & 
groene glazenmaker in Noord-Nederland. Nationaal coördinator 
groene glazenmaker, Utrecht; Provincie Fryslân, Groningen, 
Drenthe, Overijssel & De Vlinderstichting, Wageningen.

Lam, E., Linden, J. van der, Haken, B. ten (1984). Het Drentse AA 
gebied: zoals IWG-ers dat zagen in juli 1983. Insectenwerkgroep 
der Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, Hilversum.

Lanjouw, H. (1991). Libellen van de Drentsche Aa, Stichting EIS-
Nederland, Leiden.

Lanjouw, H. (1995). Libellen van de Drentsche A: inventarisatie 
1985 - 1991. [eigen uitgave auteur, s.l.].

Leeuwen, R. van (1993). Basiskartering libellen en dagvlinders 
1992: natuurterreinen complexen Odoorn, Odoornerdennen, 
Exloo. Staatsbosbeheer, Drenthe-zuid, [s.l.].

Leeuwen, R. van (1993). Basiskartering libellen en dagvlinders De 
Witten 1992. Staatsbosbeheer, Drenthe-zuid, [s.l.].

Leeuwen, R. van (1993). Basiskartering libellen en dagvlinders 
natuurterreinen Boswachterij Gees 1992. Staatsbosbeheer, 
Drenthe-zuid, [s.l.].

Leeuwen, R. van (1993). Basiskartering libellen en dagvlinders 
natuurterreinen Boswachterij Sleenerzand 1992. 
Staatsbosbeheer, Drenthe-zuid, [s.l.].

Leeuwen, R. van (1993). Basiskartering libellen en dagvlinders 
natuurterreinen Oosterbos 1992. Staatsbosbeheer, Drenthe-
zuid, [s.l.].

Leeuwen, R. van (1993). Basiskartering libellen en 
dagvlinders natuurterreinen Wapserveense Petgaten 1992. 
Staatsbosbeheer, Drenthe-zuid, [s.l.].

Libellenwerkgroep Drenthe (2005). Beekrombout Gomphus 



202 203

Libellen in DrentheLibellen

vulgatissimus nieuwe soort voor Drenthe. NVL-nieuwsbrief 9 
(2), 14.

Libellenwerkgroep Drenthe (2005). Noordse glazenmakers in 
Drenthe 2005. NVL-nieuwsbrief 9 (3), 4.

Libellenwerkgroep Drenthe (2006). Noordse witsnuitlibel eind 
oktober in het Bargerveen. NVL-nieuwsbrief 10 (4), 6.

Libellenwerkgroep Drenthe (2010). Zuidelijke keizerlibel als nieuwe 
soort voor Drenthe. NVL-nieuwsbrief 14 (3), 7.

Libellenwerkgroep Drenthe (2015). Voortplanting van Zuidelijke 
glazenmaker in Drentsche Aa gebied, Libellen Nieuwsbrief, 
2015-6.

Libellenwerkgroep Drenthe (2015). Opnieuw zuidelijke keizer in 
Drenthe, Libellen Nieuwsbrief, 2015-8.

Luijten, L., Roelevink, B. (2001). Handleiding vastleggen voor-
komen en verspreiding doel- en aandachtsoorten bij het 
Staatsbosbeheer Regio Groningen-Drenthe: Libellen.: versie 
1.0.

Lustenhouwer, I. (2011). Inventarisatie libellen en dagvlinders 
Dwingelderveld 2010. (Rapport VS2010.30) - De Vlinder-
stichting, Wageningen.

Manger, R. (2002). Verkennende libelleninventarisatie in 
natuurontwikkelingsgebied Breevenen en natuurgebied De 
Bulten (Drenthe). eigen uitgave auteur, [s.l.].

Manger, R. (2003). Libelleninventarisatie natuurontwikkelings-
gebied Breevenen (Drenthe) 2002-2003. [eigen uitgave auteur], 
Assen.

Manger, R. & A. Martens (2013). First records of Forcipomyia 
paludis (Diptera: Ceratopogonidae), an ectoparasite of 
dragonfly adults, in The Netherlands. Entomologische berichten 
73(5): 182-184.

Manger, R. & Abbingh, G. (2005). Libellen in Drenthe: 
verspreidingsatlas 1995-2004. Derde druk. Libellenwerkgroep 
Drenthe, Assen.

Manger, R. & Abbingh, G. (2005). Libellen in Drenthe, Ver-
spreidingsatlas 1995-2004, Libellen Werkgroep Drenthe, 
Assen.

Manger, R. & Abbingh, G. (2007). Op 7 mei in Drenthe reeds 23 
libellensoorten. NVL-nieuwsbrief 11 (2), 9.

Manger, R. & Abbingh, G. (2007). Voortplanting van Noordse 
winterjuffer in Drenthe. NVL-nieuwsbrief 11 (2), 9.

Manger, R. & Mekkes, J.-J. (2005). Voortplanting van de 
bandheidelibel Sympetrum pedemontanum in Drenthe. NVL-
nieuwsbrief 9 (3), 8-9.

Manger, R. & N.J. Dingemanse (2007). Overleving en biotoopkeuze 
van Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in een 
overwinteringshabitat in Nederland.

Manger, R. (2003). Verspreiding van de Noordse glazenmaker 
(Aeshna subarctica elisabethae) in 2003. NVL-nieuwsbrief 7 
(3), 10.

Manger, R. (2003). Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis) nieuw 
voor Overijssel en Drenthe. NVL-nieuwsbrief 7 (3), 13.

Manger, R. (2004). Bijzondere terugvangsten van Noordse 
winterjuffer (Sympecma paedisca) in Drenthe. NVL-nieuwsbrief 
8 (4), 12-13.

Manger, R. (2004). Eerste bevroren (over)winterjuffer. NVL-
nieuwsbrief 8 (4), 15.

Manger, R. (2004). Gedragen Noordse winterjuffer Sympecma 
paedisca zich als trekvogels?: een negen maanden durend 
onderzoek op het Uffelter Binnenveld in 2003-2004. NVL-
nieuwsbrief 8 (2), 10-12.

Manger, R. (2005). Noordse winterjuffer. Het Drentse Landschap 
(48), 18-19.

Manger, R. (2006). Noordse glazenmaker voor het eerst in 
Bargerveen waargenomen. LWD Nieuwsbrief nr. 18-2006.

Manger, R. (2006). Succesjaar voor Noordse glazenmaker en 
Bandheidelibel in Drenthe. NVL-nieuwsbrief 10 (3), 11

Manger, R. (2006). Zoektocht Noordse winterjuffer Zuidoost 
Drenthe. LWD Nieuwsbrief nr. 21 - 2006.

Manger, R. (2007). De noordse winterjuffer: een bijzondere 
overwinteraar. Vlinders 22 (1), 4-6.

Manger, R. (2007). Groene glazenmaker en slootschoning in 
Drenthe. LWD Nieuwsbrief nr. 13 - 2007.

Manger, R. (2007). Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) 
en Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) in zelfde 
voortplantingswater.

Manger, R. (2007). Veel libellensoorten in Drenthe zo vroeg in het 
seizoen! LWD Nieuwsbrief nr. 5-2007.

Manger, R. (2008). Voorjaar 2008. LWD Nieuwsbrief nr. 3-2008.
Manger, R. (2008). Vuurlibel in Drenthe, bezoeker met serieuze 

plannen. NVL-nieuwsbrief 12 (3), 8
Manger, R. (2008). Vuurlibel in korte tijd in Drenthe toegenomen. 

Nieuwsbrief Libellenwerkgroep Drenthe 6 (8), 4
Manger, R. (2009). Bargerveen en noordse glazenmaker. 

Nieuwsbrief Libellenwerkgroep Drenthe 7 (5), 2.
Manger, R. (2009). De laatste libellen in Drenthe zorgen voor 

records in 2009. LWD Nieuwsbrief nr. 6 - 2009.
Manger, R. (2009). Gevlekte witsnuitlibel vrouwtjes. Nieuwsbrief 

Libellenwerkgroep Drenthe 7 (3), 3.
Manger, R. (2009). Hoe gaat het met de bandheidelibel? 

Nieuwsbrief Libellenwerkgroep Drenthe 7 (5), 4.
Manger, R. (2009). Populatie bruine korenbout (2). Nieuwsbrief 

Libellenwerkgroep Drenthe 7 (4), 4.
Manger, R. (2009). Populatie gevlekte witsnuitlibel vastgesteld 

nabij Gasteren (Dr.). NVL-nieuwsbrief 13 (2), 4.
Manger, R. (2010). Moeizame start Drentse libellen in 2010. LWD 

Nieuwsbrief nr. 3 - 2010.
Manger, R. (2011). Kleurvariatie bij Vuurjuffer vrouwtjes bij een ven 

in Noord-Drenthe. LWD-Nieuwsbrief nr. 8 - 2011.
Manger, R. (2011). Twee uitmuntende voorjaren! LWD-Nieuwsbrief 

nr. 6 - 2011.
Manger, R. (2014). Noordse winterjuffer op het terrein van 

Pomstation Ruinerwold (WMD). Een onderzoek naar de 
overwintering van winterjuffers met aanbevelingen voor het 
maaibeheer. MangerEco, Assen.

Manger, R. & G. Abbingh (2014). Nieuwsbrieven van de 
Libellenwerkgroep Drenthe. 2003-2014. Libellenwerkgroep 
Drenthe, Assen.

Manger, R., J. Rocks, A. Rocks & T. Knegt (2007). Vroege of 
late Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) in oktober. 
Brachytron 10(2): 219-221.

Manger, R. & R. van Seijen (2007). 10 maanden uit het leven van de 
Noordse winterjuffer: Sympecma paedisca. NVL Nederlandse 
Vereniging voor Libellenstudie, Assen.

Manger, R. & H. Offringa (2015). De Beekrombout is terug in de 
Drentsche Aa. De Levende Natuur, Jaargang 116-nr 2: 109.

Mekkes, J.J. (2009). Libellen stage in Italië. Nieuwsbrief 
Libellenwerkgroep Drenthe 7 (1), 2-3.

Mensing, G., Hospers, A. & Mensing, V. (2002). Van de e-mail 
geplukt: Nieuwe populatie Bandheidelibel. NVL-nieuwsbrief 6 
(3), 11.

Moorlag, H. (2011). Libellen in de Oude Kene. LWD Nieuwsbrief 
nr. 14 - 2011.

Moorlag, H. (2012). Libellen vestigen zich massaal in Oude Kene. 
Het Drentse Landschap (74), 18-19.

NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (2005). Libellen tellen. Het 
Drentse Landschap (46), 20.

NVL (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie) (2002). De 
Nederlandse Libellen (Odonata), Naturalis, KNNV Uitgeverij & 
EIS Nederland, Leiden.

Oving, B. (2009). Nieuwe vindplaats van de Bruine korenbout in 
Drenthe. Nieuwsbrief Libellenwerkgroep Drenthe 7 (3), 2.

Peters, G. (1987). Die Edellibellen Europas, Westarp 
Wissenschaften, Magdeburg.

Popken, R. (sam.) & Snip, M. (2000). Fauna en flora 
inventarisatie Noordlaarderbos en Vijftig Bunder: 
Broedvogels, flora, dagvlinders, libellen,herpetofauna, 
zoogdieren.

Provincie Drenthe (2010). Natuur in Drenthe, zicht op 
biodiversiteit (Basisrapport). Provincie Drenthe. Assen.

Redactie Van Nature (1998). Vondst van de Noordse 
glazenmaker. Van Nature 8 (9), 5

Reussink, R. & Nelemans, M. (1976). Libellen in Noord-
Drenthe, een ecologisch onderzoek, Rijks Universteit, 
Groningen.

Rocks, J. (2010). Zuidelijke Keizerlibel nieuw voor Drenthe, 
LWD Nieuwsbrief 2010 (8).

Rossenaar, A.J. & Geerdes, B. (1998). Dagvlinders en libellen 
van de Klencke (Drenthe): inventarisatieresultaten 1998. 
(Rapport VS98.32) - De Vlinderstichting, Wageningen.

Ruesink, R & Nelemans, N. (1976). Oecologisch onderzoek 
aan Libellen in Noord-Drente: Het voorkomen en de 
aantalsspreiding van libellen in relatie tot bepaalde 
milieutypen. Lab. voor plantenoecologie, Zoölogisch lab., 
Haren.

Ruiter, E. J. (2000). Verslag NVL-excursie zondag 11 juni 
2000. NVL-nieuwsbrief 4 (3), 6.

Ruiter, E.J., H.M.G. Uilhoorn, R. Manger, R. Ketelaar & E.P. 
de Boer (2007). Terugvangsten van Noordse winterjuffer 
(Sympecma paedisca) over grote afstand, Brachytron 
11(1), 34.

Ruppell, G. (2005). Die Prachtlibellen Europas, Westarp 
Wissenschaften, Magdeburg.

Seijen, R. van (2006). Opmars van de noordse winterjuffer 
(Sympecma paedisca). NVL-nieuwsbrief 10 (3), 10-11

Seijen, R. van (2009). Tweede waarneming eiafzet Noordse 
winterjuffer in Drenthe. Nieuwsbrief Libellenwerkgroep 
Drenthe 7 (1),1.

Steenhuisen, T. (1999). De koraaljuffer en de tengere 
pantserjuffer op de Drentse vennen: de relatie met de 
waterkwaliteit en vegetatiestructuren. (Rapport SV99.13) 
- De Vlinderstichting, Wageningen.

Sternberg, K. & Buchwald, R. (2000). Die Libellen Baden-
Württembergs, Band 2, Ulmer, Stuttgart.

Strengers, B., R. van Dorland & L. Meyer (2013). De 
achtergrond van het klimaatprobleem. PBL-Notitie. Den 
Haag.

Struijk, R.P.J.H., Zollinger, R. & Termaat, T. (2010): Oases van 
biodiversiteit: beheer, aanleg en analyse van soortenrijke 
stilstaande kleine wateren in Nederland. (Rapportnummer: 
2008.095) - Stichting RAVON, Nijmegen.

Swaay, C.A.M. van et al. (2014). Vlinders en Libellen geteld. 
Jaarverslag 2013, De Vlinderstichting, Wageningen.

Termaat, T. & Kalkman, V.J. (2012). Basisrapport Rode Lijst 
Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria, 
Brachytron 14 (2), 75-187.

Tieleman, I. (1995). Larvenhuidjes van Enallagma cyathigerum 
en Libellula quadrimaculata. Libellen-nieuwsbrief 3 4). 4-5

Tuithof, J. (2013). De voortplantingshabitat van de gevlekte 
glanslibel in Nederland, Vlinders 4/13. De Vlinderstichting.

Uchelen, E. Van, (2010). Amfibieën en reptielen in Drenthe: 
verspreiding en levenswijze, Profiel, Bedum.

Venema, P. (1982). Het Bunnerveen 1975 - 1980. - eigen 
uitgave auteur, Peize.

Verspui, K. (1991). Dwingelderveld: Libellen en dagvlinders. - SBB 
Drente-zuid, Pesse & Natuurmonumenten, ‘s-Graveland.

Verspui, K. (1991). Dwingelderveld: Libellen en dagvlinders. 
Vlinderstichting, De, 2012. Vlinders en libellen geteld, 
Jaarverslag 2011, De Vlinderstichting, Wageningen 2012.

Vliegenthart, A., Huskens, K., Kalkman, V.J., Colijn, E. (2010). 
Inventarisatie Nationaal Park Drents-Friese Wold 2009-2010: 
dagvlinders, libellen, sprinkhanen. (Rapport VS2010.28) - De 
Vlinderstichting, Wageningen.

Vliegenthart, A., Struijk, R.P.J.H., Bekker, D.L., Kroese, B. (2011). 
Beleidsmonitoring OBN-fauna in het Drentse Aa-gebied. (VOFF 
rapportnummer 2010.032) - Stichting VeldOnderzoek Flora en 
Fauna (VOFF), Nijmegen.

Vlieger, W. de (1995). Zijn libellensoorten en -aantallen afhankelijk 
van biotoopgrootte? Een voorbeeld uit de Boswachterijen Smilde 
en Appelscha. Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers 
24, 11-12.

Vries, G. de (2005). Libellen op het Hijkerveld. Het Drentse 
Landschap (46), 4-8.

Wasscher, M. (1992). Libellen in het herinrichtingsgebied 
Schoonebeek: een verkennende inventarisatie. Natuur, Bos, 
Landschap & Fauna, Consulentschap Drenthe.

Wasscher, M. (1992). Libellen in het hoogveenreservaat het 
Bargerveen. Staatsbosbeheer Drenthe-zuid, Pesse

Wasscher, M. (1992). Libellen in het herinrichtingsgebied 
Schoonebeek. Een verkennende inventarisatie, Consulentschap 
Drenthe: Natuur, Bos, Landschap & Fauna, Assen.

Wasscher, M. (1995). Een invasie van Sympetrum flaveolum vanuit 
het oosten. Libellennieuwsbrief nr. 5: 8-10.

Wasscher, M. (1999). Bedreigde en kwetsbare libellen in 
Nederland (Odonata). Basisrapport met voorstel voor de Rode 
lijst, Stichting EIS-Nederland, Leiden.

Wasscher, M.T. (1989). De beekschaatsenrijder, Gerris najas, 
en de bosbeekjuffer, Calopteryx virgo, op bosbeken: hun 
monitorwaarde en het beheer van hun biotoop. In: Ellis, W.N. 
(redactie) Insektenfauna en natuurbeheer. Voordrachten 
en posterpresentaties van een symposium, 22.x.1988 te 
Utrecht. (Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke 
Nederlandse Natuurkundige Vereniging; 192) Stichting 
Uitgeverij KNNV, Utrecht, pp 65-82.

Waterschap Hunze & Aa’s (2007). Veldgids buitendienst - Beheer 
en onderhoud volgens natuurwetgeving.

Wetering, B. van de (1999). Libellen van de Kappersbult: een 
speurtocht naar de Groene glazenmaker: tussenrapportage 
waarnemingen 1998. B. van de Wetering.

Wetering, B. van de (2000). Inventarisatie van Krabbescheer en 
groene glazenmaker in Drenthe in 2000. [eigen uitgave auteur], 
[s.l.]

Wetering, B. van de (2000). Libellen van de Kappersbult: 
eindrapportage waarnemingen 1998 t/m 2000. [Eigen uitgave 
auteur, s.l.].

Wetering, B. van de (2007). Groene glazenmaker in Drenthe 2006. 
Landschapsbeheer Groningen, Groningen; Provincie Drenthe.

Wetering, B. van de (2002). 2000 soortendag Staatsbosbeheer. 
Nieuwsbrief Vlinderwerkgroep “Stad en Ommelaand” 9 (3), 10-
11.

Wetering, B. van de (2002). Een inventarisatie van de Kappersbult. 
Nieuwsbrief Vlinderwerkgroep “Stad en Ommelaand” 9 (1), 7-10

Zanten, I. van; Dekker, H. (1995). Sparen voor later: onderzoek 
naar voorkomen, bedreiging en beheer van zeldzame plante- 
en insectensoorten in Drenthe. Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, directie Noord, Assen.

Literatuur



204 205

Libellen in DrentheLibellen

Dit boek was er niet gekomen zonder de hulp van velen. 
Een deel van die hulp is gegeven in de vorm van geldelijke 
bijdragen. Dankzij deze bijdrages heeft u nu het boek 
Libellen in Drenthe in handen. Op pagina acht is te zien 
wie deze sponsors zijn. Eén sponsor echter heeft een heel 
belangrijke rol gespeeld, namelijk de familie van Stijn. Zij 
hebben, dankzij een gift in het begin van het traject, de 
activiteiten van de Libellenwerkgroep Drenthe financieel 
mogelijk gemaakt. 

Zonder inhoud was dit boek niet mogelijk geweest. Voor 
de kern van die inhoud, de verspreidingskaarten, zijn veel 
vrijwilligers het veld in geweest om libellen waar te nemen. 
Die waarnemingen hebben zij ingevoerd in waarneming.nl of 
telmee.nl en zijn ons door de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF) ter beschikking gesteld. Een geluk voor de 
waarnemers is wel dat libellen vooral bij mooi weer te zien 
zijn. Dit maakt de inspanning niet kleiner, maar wel prettiger. 
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Voor een boek zijn ook illustraties nodig. Sommige mensen 
kijken naar libellen om een waarneming door te geven, 
anderen maken (ook) foto’s. Een aantal fotografen heeft 
belangeloos foto’s te beschikking gesteld. Dankzij die foto’s 
is te zien dat Drentse libellen en Drenthe fotogeniek zijn en 
dat de makers van de foto’s er in geslaagd zijn dat goed 
vast te leggen. In de fotoverantwoording is te lezen wie deze 
fotografen zijn. De websites van deze fotografen zijn het 
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Dankwoord Fotografen en fotoverantwoording

Naam Website Foto’s op bladzijde
Gerard Abbingh 23o
Sander Bot 15lo, 137
Judith Bouma-Litjens www.fochtelooerveen.info 10, 22lo, 22ro, 45rb, 47mo, 103o (2 vr.), 115, 166 
Christophe Brochard www.cbrochard.com 17lb, 17rb, 54o, 64, 77lm, 108, 109, 116lo, 139ro, 144, 

149lo, 149ro, 159, 180lo, 187, 193lb, 194, 195
Henk Dikkema www.vlinderskieken.nl 31m, 106, 119l, 119r
Jeanette Essink 116b
Antoine van der Heijden 58, 59
Esther Jansen www.macromia.nl 186
Lieke Kops www.liekekops.nl 6, 20 & 21 serie, 78b, 102, 104, 150, 185
Tinus Knegt 98, 178
René Manger www.dutchdragonflies.eu 

www.libellenvideo.nl
Omslag & overige 

Harold van der Meer www.hmnatuurfotografie.nl 15ro, 36b, 149rb
Jan-Joost Mekkes 15lm, 26o, 30lo
Hero Moorlag 57ro, 173
Andre den Ouden 101ro (vuurjuffer donkere vorm)
Robert Pater 159
Jan en Annie Rocks 13b, 133ro 
Hans Schinkel www.fotoosenzo.nl 17o, 25o, 38lo, 54b, 57lo, 105o,156 
Eelke Schoppers www.naturepix.nl 83, 92, 118, 140, 146, 158, 181, 188
Geert de Vries 136
Jaap de Vries 5

Verklaring: l= links, r= rechts, m= midden, o= onder, b=boven
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