
Nieuwsbrieven 
van de 

Libellenwerkgroep 
Drenthe

Libellenwerkgroep Drenthe

2003 - 2014

René Manger
Gerard Abbingh

http://www.libellen-drenthe.eu




Nieuwsbrieven
van de Libellenwerkgroep 

Drenthe

2003 t/m 2014

2015

Versie 1.00



4 Nieuwsbrieven van de Libellenwerkgroep Drenthe 2003-2014

Redactie: René Manger & Gerard Abbingh.

Uitgever: Libellenwerkgroep Drenthe, Assen.
info@libellen-drenthe.eu

© 2015 Stichting Libellenwerkgroep Drenthe (LWD)

ISBN/EAN: 978-90-813029-2-0

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch door 
fotokopieën, opnamen of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Manger, R. & G. Abbingh, 2015. Nieuwsbrieven van de Libellenwerkgroep Drenthe, 2003 - 2014. Libellenwerkgroep 
Drenthe, Assen.

Colofon

http://www.libellen-drenthe.eu


5© Libellenwerkgroep Drenthe

Inhoudsopgave

Jaargang Pagina
Voorwoord 6
2003 7
2004 8
2005 24
2006 56
2007 97
2008 123
2009 147
2010 169
2011 198
2012 233
2013 238
2014 243
Literatuuroverzicht 247
Verantwoording Foto’s 251
Index libellensoorten 252

Verspreidingsatlas van de Libellen in Drenthe 2014

http://www.libellen-drenthe.eu


6 Nieuwsbrieven van de Libellenwerkgroep Drenthe 2003-2014

Voorwoord

In dit document zijn nieuwsbrieven gebundeld die vanaf de oprichting in 2003 tot en met 2014 aan 
leden en geïnteresseerden zijn verstuurd. Door de tekstbijdragen van vrijwilligers geeft dit document 
een goed beeld van het libellenonderzoek in de genoemde periode in Drenthe en kan de inhoud  
worden gezien als achtergrondinformatie van het boek “Libellen in Drenthe” dat dit in 2014 door de 
werkgroep is gepubliceerd. 

Assen, februari 2015 

Op een vroege, koele ochtend in oktober 2004 zaten deze Tengere pantserjuffers nog steeds 
als tandem aan elkaar. 

© René Manger
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NIEUWSBRIEF  1
      november 2003

Beste mensen,
 
Hierbij de eerste Nieuwsbrief van de Libellenwerkgroep Drenthe. Hierin aandacht voor de Noordse winterjuffer en 
het betreffende krantenartikel over de Libellenwerkgroep gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van vrijdag 7 
november. In januari 2004 willen we een avond organiseren met o.a. foto en video materiaal over libellen. Hierover volgt 
nader bericht.
 
Noordse winterjuffer in Drenthe

Dit jaar is het inzicht in de verspreiding van de Noordse winterjuffer Sympecma paedisca in Drenthe in een 
stroomversnelling geraakt. Het begon in het voorjaar met de ontdekking van enkele exemplaren in het Dwingelderveld 
door Rob van der Es. Daarna werd de soort in het Uffelter Binnenveld en Nijensleekerveld van het Drentsch Landschap 
gevonden. Ben en Els Prins hebben de Noordse winterjuffer daar nu drie jaar achter elkaar waargenomen. De terreinen 
van Natuurmonumenten in Drenthe zijn door Rob van der Es onderzocht op het voorkomen van de Noordse winterjuffer. 
Dit heeft tot een verbluffend resultaat geleid. In de periode augustus tot en met 6 november zijn nu door meerdere 
waarnemers meer dan 50 exemplaren van de winterjuffer verdeeld over 14 locaties (zie kaartje) in Drenthe gevonden. 
In de NVL Libellenatlas 2002 en het Waarnemingenverslag 2003 kunt u de verspreiding van deze soort eventueel 
vergelijken.  
Een uitgebreid verhaal over de nieuwe vindplaatsen van de Noordse winterjuffer van Rob van der Es is te lezen in de 
komende NVL nieuwsbrief van december. In het komende voorjaar (vooral in april) kunnen we ons gaan richten op 
uitsluipende winterjuffers. Dit betekent dat het libellenseizoen in 2004 voor de liefhebbers vroeg kan beginnen.
    

2003

http://www.libellen-drenthe.eu
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Datum: 2 februari 2004

LWD Nieuwsbrief 2

- Programma LWD 2004

- Werkatlas Libellen Drenthe

- Lidmaatschap (donatie 2004)

- Verslag LWD avond 27 januari jl. te Borger van Gerard   
Abbingh

Programma 2004:

Libellencursus:

In het libellenseizoen 2004 willen we een libellencursus 
voor beginners en gevorderden organiseren. In deze 
cursus over de libellenfauna van Drenthe wordt de nadruk 
gelegd op het herkennen van de algemene libellensoorten 
van Drenthe. Deze cursus bestaat uit twee theoriedelen en 
twee excursies en u krijgt een cursusmap “Libellencursus 
Drenthe”. Kosten € 10,-. Niet LWD-leden betalen € 15,-. 
Maximaal aantal deelnemers is twintig. Bij overschrijding 
van het aantal deelnemers krijgen LWD-leden voorrang bij 
deelname. Op moment van schrijven hebben zes leden 
zich voor de cursus aangemeld. De cursus wordt gegeven 
door Gerard Abbingh en René Manger.

- Di. 23 maart Theorie deel 1 Excursie Fochteloërveen 
(datum excursie nader te bepalen)

- Di. 22 juni Theorie deel 2 Excursie Oude Diep o.v.b. 
(datum excursie nader te bepalen)
 

Eindejaarsbijeenkomst:

Hoewel het libellenseizoen zelfs nog bij lange na niet is 
begonnen willen we op dinsdag 2 november het seizoen 
in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het 
Fochteloërveen afsluiten. De avond zal ondermeer bestaan 
uit lezing(en), video, resultaten libelleninventarisatie 2004 
enz.. Nadere informatie volgt uiteraard.

Excursies:

Als u een excursie voor de LWD wilt organiseren of heeft 
u suggesties voor een excursie of een werkgroepactiviteit 
of ideeën, neemt u dan contact op met Willem Klok, 0592- 
414898 of w.klok@natuurmonumenten.nl.

Werkatlas Libellen Drenthe

In april 2004 zal er een Libellen Werkatlas Drenthe 
verschijnen voor leden van de LWD. Op dit moment zijn 
we bezig met het schrijven van deze werkatlas. Om de 
realisatie van een ‘echte’ libellenatlas van Drenthe te 
concretiseren is besloten tot het maken van deze werkatlas. 
EIS Nederland en De Vlinderstichting hebben de LWD 
hiervoor een geldbedrag beschikbaar gesteld. Hiermee 
kunnen 75 werkatlassen (A5) gedrukt worden. In de atlas 
wordt o.a. de verspreiding van de Drentsche libellenfauna 
(47 soorten) van1995 tot en met 2003 weergegeven en 
beschreven. De bedoeling van de werkatlas is dat we de 
libellenfauna van Drenthe straks zo gericht en efficiënt 
mogelijk kunnen inventariseren (witte plekken).

Leuk om te vermelden is dat ongeveer gelijktijdig in 
Friesland en Overijssel ook soortgelijke werkatlassen 
zullen verschijnen. Leuk voor libellenenthousiasten die 
bijvoorbeeld in een grensgebied van de provincie(s) 
wonen. 
T.z.t. maken we bekend hoe deze provinciale atlasjes te 
bestellen zijn. 

Donatie 2004

Om het voortbestaan en het werk van de LWD mogelijk 
te maken en te continueren vragen wij van u een donatie 
voor dit jaar van € 5,- en bent u daarmee lid.

Dit bedrag kunt u overmaken op Postbank nummer 
96.97.486 t.n.v. Libellenwerkgroep Drenthe te Assen. 

Impressie van de bijeenkomst van de 
Libellenwerkgroep Drenthe op 27 januari 
2004

In de kantine van het Esdal College in Borger komen op 
dinsdagavond 27 januari ca. 25 leden en aspirant-leden 
bijeen voor een videoavond van de Libellenwerkgroep 
Drenthe (LWD). Onder het genot van een kop koffie blijkt al 
snel de waarde van een dergelijk avond. Mensen raken met 
elkaar in gesprek over hun libellen- en natuurbelevingen 
van het afgelopen jaar, nieuwtjes worden uitgewisseld, 
ervaringen worden verteld. De boekentafel wordt druk 
bezocht en wellicht doen enkele mensen op deze manier 
nog ideeën op voor de aanschaf van “beginnende” of 
“gevorderde” libellenliteratuur. 

René Manger opent het programma. Hij vertelt eerst iets 
over de in april te verschijnen Werkatlas Drentse Libellen. 
De soortteksten zijn hiervoor inmiddels klaar en René laat 
in het kort zien hoe een en ander er uit komt te zien. Het 
is de bedoeling dat alle werkgroepleden t.z.t. een atlas 

2004
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krijgen en mede aan de hand daarvan op zoek 
kunnen gaan naar libellen in Drenthe, in de hoop dat 
daardoor veel, nu nog witte gebieden de komende jaren 
worden onderzocht op het voorkomen van libellen. 

Aansluitend houdt René een (video)-presentatie over de 
Noordse winterjuffer Sympecma paedisca in Drenthe. 
Tot de jaren zeventig wordt de soort nog regelmatig 
aangetroffen in midden- en noordoost Nederland, maar 
daarna verdwijnt de soort zelfs bijna uit Nederland en kan 
ze zich alleen nog in de Weerribben handhaven. Vanaf 
1997 lijkt de soort echter aan een comeback bezig te zijn 
en wordt zij op meerdere plaatsen in zuidoost Friesland 
en zuid-Drenthe weer aangetroffen. Vooral Rob van de 
Es heeft daarin een belangrijke bijdrage geleverd. Het 
komende seizoen willen we proberen om voortplanting vast 
te stellen. Daarbij is de hulp van andere werkgroepleden 
natuurlijk meer dan welkom. 

Na de pauze bekijken we de videofilm “Levenscyclus van 
Libellen” van Johann Brauer. Gedurende drie jaar heeft 
Johann in de Weerribben en de Lindevallei fraaie video-
opnamen van libellen gemaakt. Dit heeft geresulteerd in 
een mooie film van ca. 20 minuten over de levenscyclus 
van libellen. Johann heeft met deze film een derde prijs 
gewonnen in een landelijke wedstrijd voor amateur-
filmers. Wat ons betreft meer dan terecht want de close-up 
beelden van o.a. libellenogen, borststukken en vleugels 
waren bijzonder fraai.

Als slot van de avond is er nog de mogelijkheid iets te 
laten zien of te vertellen. Zo heeft Ben Prins een wel zeer 
donkere Watersnuffel gefotografeerd met ook nog eens 
een onderbroken schouderstreep zodat het dier verdacht 
veel op een Variabele waterjuffer lijkt. Een vergelijking met 
andere foto’s wijst uiteindelijk uit dat het wel degelijk om 
een Watersnuffel gaat, maar duidelijk wordt nog maar weer 
eens dat het herkennen niet altijd zo eenvoudig is. Hendrik 
Lanjou tenslotte heeft een dia meegebracht van een tak 
met daarop de ingestoken eitjes van de Houtpantserjuffer. 
Als je er alert op bent kun je op deze manier ook in de 
winter nog onderzoek naar libellen doen. Na afloop 
wordt er nog langdurig nagekletst, maar tegen 22.30 uur 
vertrekken uiteindelijk ook de laatsten naar huis en kunnen 
we terugkijken op een geslaagde avond.

Dank aan het Esdal college te Borger voor het beschikbaar 
stellen van de accomodatie en de Vereniging voor behoud 
van Natuurmonumenten voor het gebruik van de laptop en 
beamer. 
 
Gerard Abbingh

LWD Nieuwsbrief 3
Datum: 9 maart 2004

Inhoud:

- Libellencursus 23 maart + routebeschrijving

- Krantenbericht van 7 maart jl. Werkatlas Libellen Drenthe 
in het Dagblad van het Noorden

Voor de mensen die dit seizoen de libellencursus gaan 
volgen:

Op dinsdag 23 maart om 20:00 uur beginnen we met het 
eerste deel van de cursus. De ruimte is eerder open en 
staat de koffie klaar. De volgende onderwerpen zullen 
aan de orde komen: Algemeen, Bouw, Leefwijze, Libellen 
waarnemen en Libellen in hun biotoop. De excursiedatum 
voor de voorjaarssoorten zal deze avond worden 
vastgesteld.

Handig is om de eigen libellenveldgids mee te nemen.

Locatie is het infocentrum (Willem Klok, 0516-588242) van 
het Fochteloerveen nabij Fochtelo (zie kaartje). 
Adres: Fochteloerveen 8. Vanaf parkeerplaats voor de 
gebouwen is het linker gebouw. Doorlopen tussen beide 
gebouwen en achterom links ziet u de ingang)

Tot 23 maart !!!! 

LWD Nieuwsbrief 4
Datum: 17 maart 2004
    

Eerste Libellen in 2004 !

Het libellenseizoen 2004 is begonnen. Hieronder een kort 
verslag van de eerste winterjuffers op het Uffelter 
Binnenveld in Drenthe. 

Mooi weer voorspeld op 17 maart 2004. Reden om op het 
Uffelter Binnenveld eens te kijken of er winterjuffers actief 
zijn. Om 9:45 uur zag ik op het heideterrein het eerste 
mannetje met een bescheiden duikvlucht weer gaan zitten. 
Het was ongeveer 14 graden. Citroentjes en kleine vos 
vlogen ook driftig rond. 

Daarna gaan kijken bij het ven aan de zuidkant in het 
gebied. Na uitvoerig onderzoek aan de waterkant van 
het ven waren er geen individuen aanwezig. Terug 

http://www.libellen-drenthe.eu
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het heideterrein op zo’n 50 meter van het ven zag ik 
vervolgens nog 6 winterjuffers. In totaal vijf mannetjes en 
twee vrouwtjes waargenomen. 

Hiermee is aangetoond dat de overwintering voor de 
noordse winterjuffers hier ter plaatse is gelukt. Het is 
zeker niet het eerste jaar dat het hier gelukt is. Ik kreeg 
namelijk onlangs een inventarisatieverslag 2003 van Ben 
& Els Prins (die dit gebied inventariseren) en hierin stond 
vermeld dat bij het voornoemde ven op 22 maart 2003 een 
noordse winterjuffer is waargenomen.

Het blijkt dat je dus al vroeg op de dag winterjuffers 
kunt waarnemen. Kennelijk zitten ze s’ nachts tussen de 
graspollen verscholen. Opvallend is dat de winterjuffers 
zich op dezelfde plaats op het heideterrein ophouden 
als in het najaar. Bij de waterkant is er kennelijk nog 
geen activiteit. Belangrijk wordt om te zien wanneer de 
mannetjes zich gaan ophouden aan de waterkant. 

Het verslag van Rob van der Es (heeft iedereen dat ?) 
vormt een mooi handvat om eens wat potentiele locaties 
te gaan bekijken. Ik ben benieuwd !

LWD Nieuwsbrief 5

Datum: 24 maart 2004

Eerste libellen cursusavond

Op 23 maart jl. vond de eerste theorieavond van de 
libellencursus van de LWD plaats. Achttien cursisten kwamen 
naar het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het 
Fochteloërveen. Onder de cursisten bevonden zich zowel 
gevorderden als beginnende libellenliefhebbers. 

Gerard Abbingh leidde deze cursusavond en gaf ons dmv 
een fraaie PowerPoint presentatie een goed beeld van o.a. 
de bouw en leefwijze van libellen. Verder vertelde hij over 

het waarnemen van libellen en de soorten die we tegen 
kunnen komen in Drenthe. Tot slot gaf hij een uitleg over 
libellen in diverse Drentse biotopen. 

Afgesproken werd om de excursie op 22 mei te houden in 
het Fochteloërveen.

Op de tweede cursusavond op 22 juni zullen we de 
zomersoorten met behulp van de cursusmap behandelen. 
Deze avond staat in het teken van de herkenning van 
libellen. Vooral de moeilijk te determineren groep van 
de heidelibellen zullen hiermee aan bod komen. We 
determineren aan de hand van foto’s.

Dank aan de Vereniging voor Natuurmonumenten voor het 
beschikbaar stellen van de cursusruimte.

Voorjaars Excursie (cursus)

Bij goed weer verzamelen om 11:00 uur in het 
bezoekerscentrum van het Fochteloërveen 
(Natuurmonumenten)

 Benodigdheden:

- Waterdicht schoeisel (laarzen)

- (kleine) verrekijker

- veldgids

- (eventueel) vlindernet 

Bij slecht weer herkansen we op 5 juni. Zelfde plaats en 
tijd. 
 
Werkatlas

Het streven is om de werkatlas van Drenthe in mei het 
levenslicht te laten zien.
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Vanaf september 2003 tot en met begin mei 2004 is het 
Uffelter Binnenveld door een aantal LWD’ers onderzocht 
op de aanwezigheid van de noordse winterjuffer Sym-
pecma paedisca . Na uitvoerig onderzoek  (20 inventari-
saties) is gebleken dat de noordse winterjuffer rond 20 
april van het terrein verdween, terwijl in de Weerribben 
rond deze tijd de voorplanting van de soort  flink op 
gang kwam. De conclusie is dat de noordse winterjuffer 
de Drentse heidevelden slechts gebruikt als overwinter-
ingsplek en zich kennelijk elders voortplant. Met dank 
aan Karin Uilhoorn, Els Prins, Ben Prins, Ria Kramer, 
Gerard Abbingh en Ron Soenveld voor hun inventarisa-
ties.  Uitgebreider verslag hierover is te lezen in de NVL 
nieuwsbrief juni 2004. 
 
 René Manger 

Momenteel sluipt langs 
de Overijsselse Vecht 
de beekrombout 
(Gomphus vulgatis-
simus) vrij massaal uit. 
Voor leden van de Libel-
lenwerkgroep Drenthe 
misschien een aardige 
gelegenheid deze sinds 
enkele jaren weer aan-
wezige soort te gaan 
bekijken. Goede plekken zijn ondermeer de omgeving 
van de spoorbrug De Haandrik, de brug in Ane en bov-
enstrooms naar Laar in Duitsland. Bij lichtbewolkt weer 
sluipt de soort gedurende de gehele dag uit. De roest-
bruine larvenhuidjes bevinden zich veelal direct langs de 
oever op brandnetel, wilgenroosje enz. De uitgeslopen 
exemplaren drogen zich veelal enkele meters uit de 
oevers op vaak breedbladige planten als ridderzuring of 
grote brandnetel. Mochten er mensen gaan kijken en 

tellen, dan zou ik het op prijs stellen eventuele aantallen 
imago's en larvenhuidjes ter zijner tijd te ontvangen. 
 
Egbert Pullen  (Vlinder- en libellenwerkgroep  
NO Overijssel) 
 
Libellencursus 
Voorjaars excursie  22 mei 
Bij goed weer verzamelen om 11:00 uur in het bezoeker-
scentrum van het Fochteloërveen (Natuurmonumenten) 
 Benodigdheden: 
-          Waterdicht schoeisel (laarzen) 
-          (kleine) verrekijker 
-          veldgids 
-          (eventueel) vlindernet  
 
Bij slecht weer herkansen we op 5 juni. Zelfde plaats en 
tijd.  
  
Bruine winterjuffer vlak bij Drenthe in N-O 
Overijssel 
Geïnspireerd door het bericht van Egbert  (zie hiernaast) 
was ik op 9 mei  bij De Haandrik (Ov) net over de grens 
met Drenthe en ontdekte ik een mannetje bruine winter-
juffer. Het dier hield zich op bij een oude beekarm van 
de Vecht. De vraag is of er een populatie is. Net over de 
grens bij Winterswijk zit al jaren een grote populatie van 
de soort (mond. Med. Robert Ketelaar). Dus Zuid-oost 
Drenthe opgelet voor deze soort !  
 
René Manger 
 
PS Overigens negen beekrombouten waargenomen. 

LIBELLENWERKGROEP DRENTHE  (LWD)    Nieuwsbrief 6LIBELLENWERKGROEP DRENTHE  (LWD)    Nieuwsbrief 6LIBELLENWERKGROEP DRENTHE  (LWD)    Nieuwsbrief 6   

 
Beste werkgroepleden, 

 
 De eerste libellen in het libellen-

seizoen 2004 zijn gemeld.  
Belangrijk nieuws is dat de wer-
katlas klaar is. We kunnen aan 
de slag ! De atlas zullen de le-
den deze maand ontvangen.  

De werkatlas is er ! 

10 mei 2004  

Noordse winterjuffer overwintert op het Uffelter 
Binnenveld maar plant zich niet voort 

Beekrombouten te zien  

Excursieleiders gevraagd 
 

 Jan Visser is lid van de LWD en geeft dit seizoen een 
libellencursus voor het Drents Landschap. Om gezond-
heidsreden kan Jan de excursies op 12 juni en 4 sep-

tember 2004 niet leiden. De excursies zijn gepland van 
10.00 tot 12:00 uur. Daarom : 

 
 Wie wil één van deze excursies leiden? 

 
 Graag  contact opnemen met Jan Visser 

0521-241530  

Vuurjuffer Vuurjuffer   
Niet zo vroeg als andere jaren, maar op 21 april zag Niet zo vroeg als andere jaren, maar op 21 april zag 
Minko van der Veen 4 vuurjuffers in het Bunnerveen.Minko van der Veen 4 vuurjuffers in het Bunnerveen.  

 
Contactadres: 

Gerard Abbingh 
Muddegoorn 78 
9403 NK Assen 
0592-347108 

G.abbingh@hetnet.nl 

© René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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Excursie Vledder Aa op 19 juni as

Op 19 juni houden we een inventarisatie excursie in 
het Vledder Aa natuurontwikkelingsgebied. De inleiding 
wordt verzorgt door Kees Beunder, vrijwilliger van 
Natuurmonumenten. Kees heeft veel kennis over de 
veranderingen die in het gebied de laatste jaren hebben 
plaatsgevonden en kan daar zeer boeiend over vertellen.
Daarna gaan we het veld in om te inventariseren.
Verzamelen om 9.30 uur in Wateren (215,8-546,85).

Libellencursus 22 juni 2004

Op dinsdag 22 juni zal de tweede theorieavond plaatsvin-
den in het bezoekersgebouw van Natuurmonumenten in 
het Fochteloërveen. De avond begint om 20.00 uur en de 
bedoeling is om rond de klok van tien de eindigen.
Aandacht zal worden besteed aan de zomersoorten
en dan met name de lastig te determineren
groep van de heidelibellen. Ook gaan we oefenen met de-
termineren aan de hand van foto’s uit de cursusmap.

Excursie Fochteloërveen

Zaterdag 5 juni j.l. werd er in het kader van de Libellencur-
sus een excursie gehouden in het Fochteloërveen. Oor-
spronkelijk stond de excursie
gepland voor 22 mei maar vanwege slecht (libellen)
weer werd deze toen afgelast. Helaas zat het weer op 5 
juni ook niet echt mee, maar gelukkig bleef het ondanks 
de bewolking toch de hele dag droog en hebben we er met 
elkaar (15 deelnemers) een leuke dag van gemaakt. Veel 
libellen hebben we niet gezien. Met een 10-tal exempla-
ren waren de maanwaterjuffer en de watersnuffel nog het 
meest talrijk. Van de variabele waterjuffer, het lantaarntje, 
de viervlek en de noordse witsnuitlibel werd steeds slechts 
één exemplaar waargenomen.
En dat terwijl met name van de laatste twee soorten 
er bij mooi weer zeker enige 10-tallen exemplaren 
waargenomen hadden kunnen worden. Het gebrek aan 
libellen werd deels gecompenseerd door waarnemingen 
van de schitterende grote rupsen van de rietvink en het 
eikenblad en de vondst van een prachtige gladde slang, 
een adder en een overvliegende kraanvogel, voorwaar 
geen soorten die je zo maar even in je achtertuin tegen 
komt.

Gerard Abbingh

LWD Nieuwsbrief 7       6 juni 2004

Gladde slang

Roodbandbeer

Gerard Abbingh toont een zojuist gevangen libel

© René Manger

© René Manger
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Amerdiep bij Amen 

Waterschap Hunze & Aa laat onderzoek 
doen naar natuurvriendelijk 
oeverbeheer.
Het waterschap Hanze & Aa laat een onderzoek uitvoeren 
naar de effecten van hun maaibeheer langs de diverse 
oevers van sloten, beken en kanalen. Het onderzoek moet 
duidelijk maken in hoeverre het huidige beheer nadelig is 
voor o.a. de aanwezigheid van libellen en of een aangepast 
beheer leidt tot een toename van soorten en aantallen. De 
student die dit onderzoek gaat uitvoeren heeft daarbij o.a. 
de hulp ingeroepen van de Libellenwerkgroep Drenthe. 
Namens de werkgroep heb ik mij bereid verklaard hem 
bij het onderzoek te ondersteunen. Helaas kon de eerste 
inventarisatieronde op 12 juni vanwege ongunstige 
weersomstandigheden geen doorgang vinden. In 
augustus zal echter een tweede poging worden gewaagd. 
Tussendoor zullen nog een aantal
inventarisaties plaatsvinden. Overigens is door onderzoek 
al meermalen aangetoond dat niet-gefaseerd maaibeheer 
(zowel in ruimte als tijd) ongunstig is voor diverse 
libellensoorten en leidt tot minder soorten en lagere 
aantallen. Met name voor de weidebeekjuffer geldt dit zeer 
sterk. Op het gemaaide stuk van het Amerdiep trof ik op 6 juni 
over een lengte van ca. 200 m. slechts 5 weidebeekjuffers 
aan. Op het Lonerdiep, met prachtige natuurlijke oevers 
heb ik over de zelfde afstand op 13 juni meer dan 200 
weidebeekjuffers aangetroffen. Door het inschakelen van 
onze hulp hebben wij als Libellenwerkgroep Drenthe hier 
een mooie kans om te proberen het Waterschap van de 
noodzaak van een wat natuurlijker oever(maai)beheer te 
overtuigen.

Gerard Abbingh.

Lonerdiep

Libellenwerkatlas aangeboden aan
gedeputeerde milieu Drenthe
Libellenfauna in Drenthe in kaart gebracht 

Gedeputeerde Ali Edelenbosch heeft op 15 juni 2004
het eerste exemplaar van “Libellen in Drenthe” in ontvangst 
genomen. Daarin wordt de verspreiding besproken van 
de tot nu toe 46 soorten libellen, die in de periode 1995-
2003 in Drenthe zijn waargenomen. René Manger en 
Gerard Abbingh, die samen met Willem Klok vorig jaar de 
Libellenwerkgroep Drenthe oprichtten, zijn de schrijvers 
van het boekwerkje. De werkgroep telt inmiddels ruim 
vijftig leden.Het gaat nog om een werkatlas met als 
doel de Drentse libellenfauna gerichter en efficiënter te 
inventariseren. Van iedere soort staat in het boekje een 
foto, beschrijving en een verspreidingskaartje.
Het streven is over enkele jaren een uitgebreide atlas van 
de libellen in Drenthe uit te brengen.

Bron: website provincie Drenthe: www.drenthe.nl

LWD Nieuwsbrief 8         16 juni 2004

© Provincie Drenthe

© Gerard Abbingh © Gerard Abbingh
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Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia
pectoralis weer in Kampsheide

Op 10 juni een Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pecto-
ralis mannetje op een verlandend ven in Kampsheide (bij 
Assen). Verleden jaar op 17 juni 2003 (zie werkatlas) zat er 
ook een exemplaar op exact dezelfde plek. Voor het bewijs 
kon ik niet voldoende dichtbij komen met m’n fotocamera, 
wel met de video. Het resultaat (videostill) is hierboven te 
zien. Misschien is er een populatie aanwezig, het biotoop 
voldoet aan de eisen van de soort. Nu maar kijken of ze 
het hier langere tijd volhouden.
Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat er op meer 
soortgelijke vennen in Drenthe de soort aanwezig is.
Kijken dus !. EIS-Nederland en de Vlinderstichting gaan in 
opdracht van LNV onderzoek (inhaalslag, waarnemingen 
tot 2000) doen aan habitatrichtlijnsoorten.
Dit betekent ook de gevlekte witsnuitlibel. Vooronderzoek 
in Brabant en op de Veluwe heeft vooralsnog niet veel 
positiefs opgeleverd. Het echte verspreidingsgebied wordt 
daarmee een stuk kleiner dan de kaartjes aangeven.

LWD Nieuwsbrief 9        24 juni 2004

Libellenexcursie Wateren/Vledder Aa

Op zaterdag 19 juni vond de tweede libellenexcursie plaats, 
ditmaal bij Wateren in het natuur-ontwikkelingsgebied van 
de Vledder Aa.
Onder leiding van Kees Beunder trokken we met 13 
mensen het veld in. Kees vertelde over de historie en 
de toekomst van het gebied en over de ingrepen die er 
door Natuurmonumenten zijn uitgevoerd om de Vledder 
Aa en de Tilgrup weer in de oorspronkelijke staat terug te 
brengen. Bij de plassen op het “Zuringveld” hebben we naar 

© René Manger

libellen gekeken. Ondanks het feit dat dat tussen de buien 
door moest gebeuren kon er nog een aardig soortenlijstje 
“gescoord” worden, met als aardigste waarneming toch 
wel de vangst van een vrouwtje Zwervende pantserjuffer 
Lestes barbarus. Vanaf deze plaats wil ik Kees Beunder 
nogmaals bedanken voor het begeleiden van deze 
excursie en de inmiddels trouwe club excursiegangers 
voor hun deelname.

Gerard Abbingh

Soortenlijst plassen “Zuringveld”:
Zwervende pantserjuffer
Watersnuffel
Lantaarntje
Grote roodoogjuffer
Maanwaterjuffer
Azuurwaterjuffer
Koraaljuffer
Viervlek
Platbuik
Keizerlibel
Smaragdlibel
Gewone oeverlibel
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Tweede herziene druk Libellenwerkatlas 
Drenthe in voorbereiding
Inmiddels hebben de eerste 80 libellenwerkatlassen 
een eigenaar gevonden. De tweede herziene druk is in 
voorbereiding. Bij nieuwe bestellingen zal deze uitgave 
naar de drukker gaan.

Plasrombout Gomphus pulchellus
waargenomen in Schipborg.
Afgelopen week zag Gerard Abbingh een Plasrombout bij 
een recreatieplas in Schipborg 240,5-566,6.

LWD Nieuwsbrief 10        13 augustus 2004

Excursie Vledder Aa op 21 augustus 
Op 21 augustus houden we de tweede excursie in 
het kader van de libellencursus in het Vledder Aa 
natuurontwikkelingsgebied. Alle werkgroepleden zijn 
hierbij uitgenodigd. De bedoeling is om het gebied op 
libellen te inventariseren. 
Verzamelen om 10.30 uur in Wateren (215,8-546,85) zie 
het kaartje hieronder. 

Excursie Groene glazenmaker in De 
Wieden 4 september 
De vlinderstichting en EIS-Nederland zijn bezig met 
een inhaalslag libellen. Concreet houdt dit in dat de 
betreffende instanties willen weten wat de actuele 
verspreiding van habitatrichtlijnsoorten is. Het gaat om 
5 soorten. Vindplaatsen uit het verleden worden hierbij 
bezocht alsook potentieel geschikte biotopen. Enkele 
excursies zijn al geweest. Voor mensen uit het noorden 
van Nederland is wellicht de excursie op 4 september 
in de Wieden (Giethoorn) interessant. Ten oosten van 
Giethoorn worden namelijk enkele kilometerhokken 
op de aanwezigheid van Groene glazenmaker 
Aeshna viridis onderzocht. De excursie zal per boot 
plaatsvinden en het aantal plekken is dus beperkt.

Opgave voor maandag 30 augustus bij Jaap Bouwman 
(jaap.bouwman@vlinderstichting.nl/0317-467346)

Blauwe breedscheenjuffer massaal in 
Lieverse Diep

Al enige tijd is de Blauwe breedscheenjuffer massaal (op 
een klein stukje zag ik er al gauw 150 stuks) aanwezig rond 
het Lieverse Diep en de aanliggende graslanden. Verder 
ook Grote roodoogjuffers, Variabele waterjuffers (lage 
aantallen) en de Weidebeekjuffer is massaal aanwezig.

Minko van der Veen 24 - 6-2004

Bandheidelibel bij Meppel in 2003
Naar aanleiding van het verschijnen van de werkatlas 
kregen we het volgende bericht: Vorig jaar heb ik melding 
gemaakt van een vrouwtje Bandheidelibel Sympetrum 
pedemontanum dat ik vlak bij Meppel heb gezien (11-8-
2003), nu vraag ik me af of die soort (en die melding) ook 
in de atlas staat. Ik deed de melding bij De Vlinderstichting.

Kees van der Krieke

© Minko van der Veen

© Kees van der KriekeBandheidelibel (v)
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Veel Vroege glazenmakers

Ik was afgelopen week weer een paar dagen in Meppel 
en toegegeven men zit dan al gauw in Overijssel, maar 
zeker op twee plaatsen definitief provincie Drente, waar ik 
getroffen werd door het grote aantal vroege glazenmakers. 

Excursie Vledder Aa

Ook tijdens de derde excursie van dit seizoen 
waren de weergoden ons slecht gezind. Het aantal 
waargenomen libellen was dan ook beperkt, zowel wat 
betreft aantallen als soorten. 

Toch werden er met Tengere grasjuffer Ischnura pumilio en 
Tengere pantserjuffer Lestes virens (staat als “kwetsbaar” 
op de Rode Lijst) een aantal leuke waarnemingen verricht. 
Stonden de her-gegraven Tilgrup en Vledder Aa op 19 
juni geheel droog, nu waren ze tot aan de rand gevuld en 
vormden ze een behoorlijke hindernis om bij de grote plas 
op het Zuringveld te komen. Slechts ten koste van een 
aantal volgelopen laarzen kon de overkant bereikt worden. 
Jan Rocks was nog zo “sportief” een bijzondere Ringslang 
(flavistisch: een soort albino) te vangen, zodat het tekort 
aan libellen ruimschoots werd goed gemaakt. 
Bijgaand een (beperkt) soorten-lijstje van deze dag. 
Overigens hebben we tijdens beide bezoeken aan het 
Vledder Aa gebied in totaal toch een 20-tal soorten 
waargenomen, met daarbij de potentie voor nog een flink 
aantal meer.

Gerard Abbingh

Tengere grasjuffer ISCHPUMI
Lantaarntje Ischnura elegans
Watersnuffel Enalagma cyathigerum
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa
Tengere pantserjuffer Lestes virens
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum
Zwarte heidelibel Sympetrum danae
Bloedrode heidlibel Sympetrum sanguineum
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum
Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum

LWD Nieuwsbrief 11        24 augustus 2004

Ringslang (vorm: flavistisch: een soort albino) 

© René Manger

Ik kon niet langs een (geschikte) sloot lopen of zag er 1 tot 
3. Is dit ook ervaring?

Kees van der krieke 24 -6-2004
webmaster@kralingen.nl
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Nieuwe vindplaatsen Tengere 
pantserjuffer Lestes virens

Wim Wesseling vond half augustus op zijn (nieuwe)
monitorroutes (Norgerpetgaten en Witterveld) exemplaren 
van de Tengere pantserjuffer. Waarnemingen van deze 
soort waren van deze locatie niet eerder bekend. Hieronder 
een foto van een exemplaar.

Bijzondere waarnemingen op het 
Uffelter Binnenveld

Peter van Wely (Zoetermeer) heeft op 16 augustus 
2004 een mannetje van de Bandheidelibel Sympetrum 
pedemontanum gezien bij het zuidelijke ven en op 18 
augustus 2004 werd een mannetje van de Vuurlibel 
Crocothemis erytrhaea gezien bij het noordelijke ven in het 
Uffelter Binnenveld. 

Els en Ben Prins

Noordse glazenmaker in 2004

Op 4 september jl. zijn Gerard Abbingh en Wouter de 
Vlieger op zoek gegaan naar de Noordse glazenmaker 
in het Dwingelderveld. De soort werd aangetroffen in 
Wolfsklauwveentje, een “veenmos-vennetje” ten noorden 
van het Zandveen. Ter plaatse werden ook 4 huidjes 
gevonden, 2 mannetjes en 2 vrouwtjes.
Twee dagen eerder op 2 september vond René Manger 
drie mannetjes van de soort op het Watermolenveen in 
het Drouwenerveld. In totaal werden daar drie mannetjes 
waargenomen. 
De soort is zoals bekend zeer zeldzaam in Nederland. 
Drenthe heeft nationaal gezien het grootste aantal 
vindplaatsen. Belangrijk is om de soort elk jaar te 
volgen wat betreft aantallen. Voor het laatste kan het 
beste naar larvenhuidjes worden gezocht. Dit geeft het 
meest realistische beeld. Wellicht aardig om huidjes 
te verzamelen van glazenmakers (Aeshniden) bij 
(hoogveen) vennen. Als determinatie nu niet lukt kan in 
januari op de larvenhuidjes-avond nog eens gekeken 
worden. 

LWD Nieuwsbrief 12        6 september 2004

Noordse glazenmaker

© Gerard Abbingh

© Gerard Abbingh

© Wim Wesseling

© René Manger
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Bandheidelibel rukt verder op ! 

Jeroen Bredenbeek meldde ons dat Dick van Dorp een 
mannetje Bandheidelibel (Sympetrum pedemonatum) op 
28 augustus 2004 waargenomen heeft op het Hijkerveld. 
Afgezien van de vondst van een Bandheidelibel op het 
Balloerveld in 1995 door Hendrik Lanjouw (zie werkatlas) 
is dit de meest noordelijke waarneming van de soort van 
de laatste jaren. Het is zo langzamerhand duidelijk dat 
de soort serieuze plannen heeft nieuwe leefgebieden in 
Drenthe te vinden.

Veel Paardenbijters 

Het is bijzonder spijtig te moeten vaststellen dat in de 
diverse dagen (mooi weer) langs heel veel krabbescheer-
slootjes, ten oosten van het Bovenwijde gevaren te 
hebben, geen enkele Houtpantserjuffer zich liet zien. Wel 
opvallend waren de grote hoeveelheden vliegende mn. 
Paardenbijter en Steenrode heidelibel, vooral de laatste 
dagen de Steenrode heidelibel in tandem en eiafzettend. 
Ik melde geloof ik nog niet de Kleine roodoogjuffer 
waarvan div. ex. op waterleliebladen rustten, alleen de 
laatste dagen waren deze absent. Bijzonder vond ik de 
waarneming van (vrij hoogvliegende) Paardenbijters wel 
25 bij elkaar! Gemeten over de waarnemings dagen was 
het grote aantal mn. Paardenbijter zeer opvallend, per dag 
wel honderd en allemaal in de diverse slootjes boven het 
Bovenwijde. Zoveel op een dag heb ik nog nooit gezien.
nadere beschouwing waren de door mij waargenomen 
Lestes’ dus sponsa (Gewone pantserjuffer), d.w.z. de ex. 

die ik ving!geen libellen, was de waarneming van een 
Visarend en diverse IJsvogeltjes natuurlijk spectaculair.

Jan E.D.Visser

Zuidelijke glazenmaker 

Medewerkers van het Drentsche Landschap hebben 
een Zuidelijke glazenmaker waargenomen in het 
gebied Zuidmaten langs het Oude diep.

Vorig jaar vond Kees van der Wal het eerste 
exemplaar van deze soort voor Drenthe nabij Norg.

Symposium “Libellen in het grensgebied 
van Nederland en Duitsland

Op zondag 19 september wordt in Kranenburg (D) een 
symposium gehouden over libellen in het grensgebied 
Nederland-Duitsland. Kranenburg is gelegen net over de 
grens bij Nijmegen. Het volledige programma staat op de 
volgende pagina.

Mensen die het symposium willen bezoeken kunnen bellen 
(0592-374470) om te zien of er carpooling mogelijkheden 
zijn.

LWD Nieuwsbrief 13        11 september 2004

LWD Website !!!!!!
Het kan snel gaan. De Libellenwerkgroep Drenthe is net 
een jaar oud en er is niet alleen een werkatlas, maar nu 
ook een heuse website ! 
De webmaster André Hospers is de laatste maanden hard 
aan het werk om deze site te bouwen en heeft mooi werk 
geleverd. Daarnaast is hij ook bezig met de (verwante) site 
van de Libellenwerkgroep Groningen. 

Het adres is www.libellen-drenthe.eu. De site is nog niet 
helemaal af, maar daar wordt aan gewerkt. 
De LWD nieuwsbrieven staan bijvoorbeeld ook op de 
site en zijn te lezen als PDF of als tekst. Ook is het de 
bedoeling links de maken naar andere libellensites. Verder 
gaan we dus gewoon door met het versturen van de LWD 
nieuwsbrieven per e-mail. 

LWD Nieuwsbrief 14        24 september 2004
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Afstemming tussen terreinbeheer en 
libelleninventarisatie

In navolging van het onderzoek naar de verwintering van 
de Noordse winterjuffer Sympecma paedisca op het Uf-
felter Binnenveld zijn we (Gerard Abbingh en ondergete-
kende) eind juli dit jaar een meer gedetaileerd onderzoek 
gestart naar de verrichtingen van de soort aldaar. Een on-
derzoek met o.a. vangst en terugvangst. Het betreffende 
onderzoeksgedeelte wordt begraasd door runderen en 
schapen.

Op 25 september jl werd echter een vervelende ontdek-
king. Het onderzoeks gedeelte bleek namelijk gemaaid ! 
Pijpestro en oude heideplanten geheel weg en klokjesgen-
tiaan voor het grootste gedeelte verdwenen (geen zaad-
vorming). Einde onderzoek dacht ik meteen. 

Waarom dit geschreven? Het blijkt maar weer hoe belang-
rijk communicatie tussen beheerders en bijvoorbeeld tel-
lers van monitoringsroutes (onderzoekers) is. Dit jaar heb-
ben in verschillende natuurgebieden in Nederland meer-
dere soortgelijke zaken zich voorgedaan en niet met altijd 
even prettige gevolgen. 
Loop je een monitorroute of doe je een onderzoek in een 
bepaald stukje terrein, informeer naar (toekomstige) be-
heersmaatregelen bij desbetreffende beheersinstantie. Dit 
kan een hoop teleurstelling voorkomen en zorgt ook voor 
een betere soortenbescherming.

Overigens wordt het onderzoek op het Uffelter Binnenveld 
in gewijzigde vorm gecontinueerd.

Steenrode heidelibel nog volop actief

Minko van der Veen meldt op 26 september:

“Vandaag onverwacht een prachtige dag met volop 
activiteit nog bij mijn vijver in Roden “. Enkele foto’s 
van die dag:

LWD Nieuwsbrief 15        27 september 2004

© Minko van der Veen
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Noordse winterjuffer op Kampsheide
De Noordse winterjuffer rukt steeds verder op. Beperkten 
de herfst waarnemingen zich tot voor kort tot Zuidwest 
Drenthe, met het Uffelter Binnenveld als bolwerk, sinds 19 
oktober is de soort ook bekend van Kampsheide (Drents 
Landschap) bij Assen. In een nagenoeg identiek biotoop 
als op het Uffelter Binnenveld (zie foto) wist ik een ♂ te 
vangen en te fotograferen. Ondanks intensief speurwerk 
bleef het bij die ene waarneming. Mocht ook dit ♂ uit de 
Weerribben afkomstig zijn dan hebben winterjuffers een 
geweldig verspreidingsvermogen want hemelsbreed ligt 
Kampsheide ca. 50 km van de Weerribben vandaan. 

Bandheidelibel bij Dalen

Op 11 en 12 augustus jl zag Jan-Joost Mekkes vlakbij zijn 
woonplaats Dalen in totaal 5 exemplaren Bandheidelibel 
Sympetrum pedemontanum (4 ♀ en 1 ♂). Duidelijk bewijs 
vormt hiernaast de foto van een vrouwtje op 12 augustus. 
Het is duidelijk dat deze soort bezig is zich in Drenthe te 
gaan vestigen.

Libellen op zoek naar lichte plaatsen

Even een huis- tuin en keukenervaring, waar anderen 
misschien iets aan kunnen hebben. Enkele keren heb ik 
ervaren dat de laatste libellen lichte plaatsen opzoeken. 
Zo gingen ze zitten op een lichte blouse, op mijn 
aantekenboek enz. Een lichte doek op een bankje bij 
een plas, deed precies wat ik hoopte. Zes stuks in één 
keer. Overigens algemene soorten, tochdappere beestjes. 
Misschien bij anderen bekend, voor mij een verrassing 

Hilly Tepper

Uitgeslopen Anax
Ron Soenveld stuurde ons deze mooie foto van een 
uitgeslopen Grote keizerlibel Anax imperator. 

LWD Nieuwsbrief 16          31 oktober 2004

Het is op deze plaats aardig om te vertellen dat Ronald 
van Seijen (Drachten) vorig jaar al melding maakte van 
twee “winterjuffers” op Kampsheide. Het is dus heel goed 
mogelijk dat het toen ook de Noordse winterjuffer betrof. 
Overigens is de waarneming van Kampsheide nog net 
niet de meest noordelijke waarneming. Die is onlangs 
namelijk gedaan bij Bakkeveen door leden van de Friese 
Libellenwerkgroep.

Gerard Abbingh

© Gerard Abbingh © Gerard Abbingh

© Ron Soenveld

© Jan Joost Mekkes
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LWD Nieuwsbrief 18       8 november 2004

Reactie n.a.v. Noordse winterjuffer op 
Kampsheide
De waarneming bij Bakkeveen was volgens mij van 
1969. Ik had overigens laatst in km hok 207-561 onder 
Wijnjeterpverlaat ook een winterjuffer.
De winterjuffer vloog weg maar was onmiskenbaar.
Deze locatie is overigens ook noordelijker dan Kampsheide. 
Bij een later bezoek hebben we niets gevonden ondanks 
redelijk zoeken.
Het gaat dus zeker niet om grote aantallen. Het is ook 
vrij dicht bij Liphuisterheide en Bakkeveen, hetgeen 
resulteerde in een paar gemotiveerde zoekacties maar 
niet het gewenste resultaat opleverde.
Het is een groot gebied. Wie weet wat de toekomst brengt.

Ronald van Seijen

Noordse winterjuffers weer op het 
Dwingelderveld
Met het mooie weer van vandaag op 7 november is het 
toch weer gelukt wat te speuren in het Dwingelderveld. In 
de Veldslagen vond ik in plm. een half uur 9 exx. Noordse 
winterjuffer, waaronder 3 ♀ en 2 ♂. Eentje kon ik met 
de hand vangen en deze was beduidend kleiner dan de 
overige exemplaren. Ook viel me de variatie in kleur op: 
sommigen heel grijs, een enkel dier haast vleeskleurig. 
Echt koud is het nog niet geweest, eerder heel zacht voor 
de tijd van het jaar, misschien heeft dat gevolgen voor de 
rijping en het op kleur komen.

Overigens vlogen er ook nog redelijk wat Sympetrums 
rond (Bloed- of Bruinrode voor zover ik kon zien) op 
verschillende plekken in het NP.
De coördinaten van de Sympecma waarnemingen zijn 
weer: 220.3-535.0

Rob van der Es

Spectaculaire terugvangst van Noordse 
winterjuffers
Op 6 november is op het Uffelter Binnenveld (UB) een 
interresante terugvangst gedaan van twee mannetjes 
Noordse winterjuffer. In totaal werden die middag 12 
winterjuffers waargenomen, waarvan 7 gemerkt en 4 
terugvangsten. De terugvangsten waren twee gemerkte 
exemplaren van begin oktober op het UB. De andere twee 
gemerkte mannetjes (met zwarte vleugeltoppen, zie foto) 
kon R. Manger in eerste instantie niet thuisbrengen. 

Vanaf 4 september worden, met medewerking van Gerard 
Abbingh, op het UB gemerkt en worden foto’s van het 

Noordse winterjuffer nieuws

Foto van de gemerkte “Friese” winterjuffer zoals hij op het UB 
werd vastgelegd.

borststuk van alle gemerkte exemplaren gemaakt, zodat 
de verschillende individuen goed zijn te onderscheiden. De 
tekening op het borststuk is in feite een soort vingerafdruk. 
Gebleken is namelijk dat geen één van de 270 gemerkte 
exemplaren op het UB hetzelfde is.

Na het checken van de foto’s bleken de twee zwart 
gemerkte mannetjes niet van het UB afkomstig te zijn. 
Peter de Boer en Ronald van Seijen (Libellenwerkgroep 
Friesland, De Hynstebiter) hebben in oktober winterjuffers 
gemerkt in de Lindevallei te Friesland. In totaal zijn daar 
nu meer dan 100 juffers gemerkt. In de Weerribben is 
overigens deze zomer niet gemerkt (med. Evert Ruiter).

De beide winterjuffers zijn de afgelopen maand blijkbaar 
vanuit de Lindevallei naar het UB gereisd (~ 20 km). 
Deze afstand is overigens voor de soort gemakkelijk te 
overbruggen gezien de recente vondst op 19 oktober van 
een mannetje Noordse winterjuffer bij Assen door Gerard 
Abbingh (zie LWD nieuwsbrief 16) en vorig jaar door Rob 
van der Es in De Klencke (ook ongeveer 50 km van de 
Weerribben).

© René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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LWD Nieuwsbrief 19       22 november 2004

Werkgroependag van De 
Vlinderstichting
Op zaterdag 13 november organiseerde De Vlinderstichting 
een werkgroepenmiddag in Wageningen voor Vlinder- 
en Libellenwerkgroepen in Nederland. Namens de LWD 
waren René Manger en Gerard Abbingh aanwezig. 
De middag had als doel verwachtingen, gedachten en 
ideeën uit te wisselen. Welke ondersteuning kan De 
Vlinderstichting bieden aan de werkgroepen op gebied van 
onderzoek, educatie, voorlichting, monitoring? Op welke 
manier kunnen de werkgroepen ingeschakeld worden 
bij projecten vanuit De Vlinderstichting? Via een aantal 
presentaties werd e.e.a. geconcretiseerd. Zo is men vanuit 
De Vlinderstichting bezig lesmateriaal voor middelbare 
scholen te ontwikkelen. Nachtvlinders krijgen meer 
aandacht, o.a. middels monitoring. Het bestand van De 
Vlinderstichting is recentelijk gekoppeld aan het bestand 
van de Werkgroep Vlinder Faunistiek van de Universiteit 
van Amsterdam. Samen levert dat een database met ruim 
1,4 miljoen nachtvlinderwaarnemingen op. Voeg daarbij 
de ruim 1,5 miljoen dagvlinderwaarnemingen en er is een 
gigantische vlinderdatabank ontstaan die ontsloten wordt 
via oa. “Vlindernet” (www.vlindernet.nl).
In de nabije toekomst wordt er wellicht ook voor libellen 
een dergelijk informatiesysteem opgezet. Voor libellen is 
het afgelopen jaar gewerkt aan een inhaalslag bedreigde 
soorten van de Europese Habitatrichtlijn. Voor de groene 
glazenmaker, de gevlekte witsnuitlibel, de gaffellibel, de 
rivierrombout en de noordse winterjuffer zijn alle plekken 
afgezocht waar de soort is waargenomen na 1980, maar 
niet na 2000. Naast veel “terugvondsten” leverde het 
onderzoek ook veel “nulwaarnemingen” op. Op zich niet 
zo bemoedigend maar wel van groot belang in het kader 
van het volgen van trends. Voor vlinders loopt eenzelfde 
project wat ook nog een vervolg krijgt in 2005, voor libellen 
geldt dat alleen nog voor de noordse winterjuffer. De 

Noordse winterjuffers Nijensleekerveld

Op de grens met Friesland ligt het natuurgebied 
Nijensleekerveld (205-541) van het Drentse Landschap. 

Op 7 November jl. waren ondergetekenden vanuit 
Drachten om 12:30 uur aanwezig. Zon en wolken 
wisselden elkaar af deze dag. Op het Nijensleekerveld, op 
het grote (half afgeschraapte) heidegedeelte, begonnen 
we aan de noordkant met zoeken. We vonden 18 noordse 
Winterjuffers: zeven ♂, vijf ♀ en zes onbepaald.
Later staan we aan een vennetje 200 m zuidelijk van de 
vorige plek. We vinden daar drie winterjuffers: 1 ♂ en 2 
♀. Verder 10 Bruinrode heidelibellen en een Tengere 
Pantserjuffer.
Daarna zijn we aangekomen bij een zuidwaards gelegen 
(dichtgegroeid) ven. We zien al vrij snel 5 winterjuffers, 2 
♀ en 3 onbepaald. Dit was niet meer dan een insteekje, 

ongeveer 10 meter gezocht. We werden in die 5 minuten 
namelijk afgeleid door een zeer late Paardenbijter die 
boven het ven patrouilleerde.

Bij het laatste iets zuidelijker gelegen ven zijn de randen 
afgeschraapt en is er niet veel geschikte zitplaats voor de 
winterjuffers.
Toch vinden we nog twee vrouwtjes in de spaarzame 
Pijpestrootjes voordat het bewolkt wordt. Veel meer 
winterjuffers zullen hier niet gezeten hebben.

In totaal 28 noordse winterjuffers op het Nijens-leekerveld. 
Voorwaar geen slechte score.

Anneke Hofstra en Ronald van Seijen

middag werd afgesloten met een rondgang door het 
gebouw van De Vlinderstichting waar een beeld kon 
worden verkregen van de diverse activiteiten die De 
Vlinderstichting ontplooit. Heel aardig in dat verband was 
een demonstratie van het project “Landkaartje” (www.
vlindernet.nl/landkaartje/, waar iedereen via internet 
vlinder- en libellenwaarnemingen kan invoeren en ze ook 
op kaartfragmenten en een stippenkaart kan terugzien. 
Kortom, een leuke, informatieve middag.

Gerard Abbingh 

Wie zoekt mee naar overwinterende 
winterjuffers?
Op zaterdag 11 december wilen we gaan zoeken 
naar overwinterende winterjuffers op het Uffelter 
Binnenveld. 

We zijn al enige tijd bezig zijn met een verspreid-
ingsonderzoek naar de Noordse winterjuffer Sympecma 
paedisca aldaar.
We zullen ongeacht het weertype gaan zoeken in de 
vegetatie naar overwinterende winterjuffers. Dit is een 
werkje waarbij een goed humeur, doorzettingsvermogen 
en een hoop geduld van toepassing zijn. Garantie voor het 
treffen van een winterjuffer wordt dan ook niet gegeven. 
Teleurstelling kan dus een gegeven zijn waarmee 
huiswaarts gegaan wordt. In verband met mogelijke 
schade aan de vegetatie (en wellicht aan de winterjuffers) 
willen we met een klein aantal mensen het veld in. 

Wie interesse heeft om mee te gaan kan zich opgeven. 
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De Noordse winterjuffer weer in Drenthe

uffelte ƒ Onbewegelijk en

glinsterend van de bevroren
ochtenddauw als een kerstengeltje

engeltje hangend aan een 

grasstengel in natuurgebied
het Uffelter Binnenveld Libellenkenner

bellenkenner RenØ Manger
van de Libellenwerkgroep
Drenthe ontdekte daar op
een kille ochtend een

Noordse winterjuffer "Dacht 
je bij libellen aan een warme
zomerse dag Nou deze soort 

laat zich desnoods invriezen

zen

Manger en zijn collega’s

doen sinds vorig jaar onderzoek

zoek naar de Noordse winterjuffer

juffer die zeldzaam en bedreigd

dreigd is "Libellen in de

sneeuw het kan Maar gewoon

woon is het niet De meeste
soorten overwinteren als ei of

als larve Deze doet het anders

ders en we zijn blij dat we ze

in het Uffelter Binnenveld
aantroffen zegt Manger

Schutkleur
Het was wel zoeken De kenner

ner "We hadden ze in de

herfst wel gezien maar als ze 

vanwege de kou stil in het riet

hangen zie je ze nauwelijks
Ze zijn bruin een uitstekende
schutkleur Ik wist waar deze

ongeveer moest zitten en ik

was toch nog een halfuur aan

het zoeken
De Noordse winterjuffer 

zat tot voor kort alleen nog in

De Weerribben in Noordwest-Overijssel

west-Overijssel maar laat

zich de laatste jaren ook weer 
in Drenthe zien zegt Manger
"We hebben zelfs al een melding

ding uit de omgeving van Assen

sen Voortplanten doen ze

zich voor zover bekend alleen

leen in De Weerribben Uit

het Uffelter Binnenveld zie je 

ze eind april wegtrekken en

we denken dat ze dan voor nageslacht

geslacht gaan zorgen Waar
ze dat doen is een mysterie
We gaan dit jaar een paar individuen

dividuen merken en dan hopen

pen we op meldingen van de

plaatsen waar ze terechtkomen

men De Noordse winterjuffer is door de schutkleur moeilijk te traceren Foto RenØ Manger

Dagblad van het Noorden, 10 december 2004, blz.11

Zuid-Europese libellensoorten ontdekken Drenthe
De libellen van Drenthe ondervinden

dervinden de gevolgen van

het broeikaseffect Soorten

ten die zich lekker voelen
in de warmte rukken op
vanuit het zuiden Libellen 

die op koelte zijn gesteld

doen het steeds minder
goed

Door Eric Ie Gras

assen ƒ "De vuurlibel en de 

heidebandlibel zijn hier pas 

in de afgelopen jaren neergestreken

streken vertelt RenØ Manger

ger van de Libellenwerkgroep
Drenthe "Het zijn soorten
die vooral bekend zijn uit 

Zuid-Europa maar die zich 

hier thuis zijn gaan voelen 
Het is alsof er een golfje van
soorten vanuit het zuiden
komt Die heeft Midden-Nederland

derland al bereikt en spoelt
nu via Overijssel naar Drenthe

the

Als er nieuwe soorten verschijnen

schijnen door een verandering

ring in het klimaat dan moeten

ten er ook soorten verdwijnen

nen Manger "De noordse 
glazenmaker kan het moeilijk

lijk krijgen De naam zegt het 

al dat is een libel die vooral in

koelere streken thuishoort 
tot in Scandinaviº Nu lopen 
ze gevaar om te verdwijnen
al kan dat ook te maken hebben

ben met veranderde leefomstandigheden

standigheden Ook de donkere

kere waterjuffer heeft het

niet makkelijk
Libellen zijn aan water gebonden

bonden en de natte zomer
van dit jaar was voor hen een 
zegen Uit een inventarisatie 
die de Libellenwerkgroepuitvoert

voert om een libellenatlas 
van Drenthe samen te stellen

blijkt dat soorten met prachtige

tige namen als de tengere
pantserjuffer en de geelvlekheidelibel

heidelibel het dit jaar goed
deden Manger "Met de weidebeekjuffer

debeekjuffer en de blauwe
breedscheenjuffer gaat het 

ook beter maar dat heeft
vooral te maken met de ver- verbetering

betering van de waterkwaliteit

teit in de beken Al met al gaat

het redelijk met de Drentse libellen

bellen ze zitten niet in de

hoek waar de klappen vallen 
Het zou nog beter kunnen als

het maaien van beekoevers
veranderde Oeverbeheerders

ders maaien nu alles in ØØn

keer en dat betekent dat libellen

len te weinig veilige plekjes
de waterkanten vinden Gefaseerd

seerd maaien zou beter zijn
Typisch Drentse soorten 

zegt Manger zijn de libellen 

die ’het zure
viertal’ vormen

"De viervlek de gewone pantserjuffer

serjuffer de zwarte heideli- heidelibel

bel en de watersnuffel Ja

fraaie namen maar dat

maakt ze herkenbaar De watersnuffel

tersnuffel zie je bijvoorbeeld
vlak boven het wateroppervlak

vlak naar voedsel zoeken De 
zure vier zie je boven in vennetjes

netjes met hoogveen en die 

vind je hier nog Net als laag-

laaglandbeken

landbeken waar de weidebeekjuffer

beekjuffer en de blauwe
breedscheenjuffer opvallende

lende soorten zijn

LIBELLEN IN DE 

ACHTERTUIN

De meest voorkomende soorten

in Drenthe zijn de gewone pantserjuffer

serjufferde watersnuffel de

zwarte heidelibel de viervleken

de vuurjuffer Libellen zijn ook in

tuinen te zien Daar vliegen 

vooral de paardebijter de

blauwe glazenmakeren het lantaarntje

taarntjedat een vlek op het achterlijf

terlijfheeft die aan een lampje 

doet denken 

Gek van libellen

RenØ Mangervan de Libellenwerkgroep

lenwerkgroep Drenthe verzamelt

zamelt en analyseertde
waarnemingen van 58 libellenkenners

lenkenners die door heel

Drenthe libellenzoeken voor

een grote inventarisatie "Ik

ben hier in 2001 komen wonen

nen We woonden in het

Westen en dat het hier een 

goed gebied is voor libellen

was ØØn van de redenen om 
hierheen te komen Ik ben al

meer dan twintig jaar gefascineerd

cineerd door libellen hun 

vormen en kleuren hun geweldige

weldige vliegvermogen en
hun leefwijze En het is prettig

tig datje ze
’

s zomers bij

goed weer kunt observeren
In de winter komt de werkgroep

groep bij elkaar om huidjes

van libellenlarven die in de

zomer zijn verzameld te determineren

termineren Ook dat levert 
veel informatieop

Dagblad van het Noorden, 20 september 2004, blz.16

http://www.libellen-drenthe.eu
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Jaarbijeenkomst 18 januari 2005. Een 
kort verslag
Een goede opkomst met ongeveer 25 mensen, zo 
begon de jaarbijeenkomst van de Libellenwerkgroep 
Drenthe in het Esdal College te Borger. 
 
Onder leiding van Gerard Abbingh werd de avond gestart 
met de film “Nieuw leven bij de bruine korenbout” van 
Johann Brauer. Fraaie close-up beelden lieten ons 
ondermeer het uitsluipen van de bruine korenbout zien. 
Terecht dat Johann de eerste prijs op het Int. Streekfestival 
met deze film heeft gewonnen, daar waren we het over 
eens. 
 
Daarna vertelde René Manger in het kort de resultaten 
die in 2004 door de LWD zijn behaald. Tevens de plannen 
die er voor 2005 zijn. Zo zullen er bijvoorbeeld een aantal 
excursies worden gepland in de zogenoemde witte plekken 
op de kaart van Drenthe. Een ieder is weer welkom om 
mee te helpen inventariseren. Aandacht voor larvenhuidjes 
zal in de vorm van een determinatieavond plaats vinden. 
Verder wordt het soortgericht onderzoek aan de noordse 
winterjuffer Sympecma paedisca voortgezet. Vooral in 
april en mei zal gezocht gaan worden naar eventuele 
voortplantingsplaatsen. Hiervoor zal t.z.t. assistentie 
worden gevraagd. Een jaarverslag van 2004 zit ook in de 
planning.
 
Verder gaf René in het kort een presentatie van het 
soortgericht onderzoek aan de noordse winterjuffer op het 
Uffelter Binnenveld. Een aantal LWD-ers doen momenteel 
onderzoek naar het overwintergedrag van de genoemde 
soort. Negen pollen pijpestro met overwinterende 
winterjuffers zijn nu op het veld gemarkeerd. Het 
onderzoek dat in augustus 2004 is gestart zal in mei 2005 
worden beeindigd. Foto’s van berijpte en ingesneeuwde 
winterjuffers waren tijdens de presentatie te zien. Het 
gehele jaar door kijken naar libellen is dus nu in Drenthe 
mogelijk. Een zeer aparte ervaring…… 
 
De voorlopige resultaten van het onderzoek naar de 
verschillende kleurvormen bij de koraaljuffer Ceriagrion 
tenellum werd door Niels Dingemanse uit Groningen op 
boeiende wijze verteld. Niels is in 2004 samen met Riek 
van Noordwijk en Kobus Boeke het onderzoek in het 
Drouwenerveld in Drenthe gestart. Twee vennen zijn daar 
vanaf begin juni uitvoerig onderzocht op de aantallen 
koraaljuffers en het voorkomen van de verschillende 
kleurvormen van de vrouwtjes van deze soort. De 
koraaljuffers werden tijdens dit onderzoek gemerkt en zo 
mogelijk weer teruggevangen.• Waarom is er meer dan 
één type vrouwtje? • Hoe kunnen verschillende kleurtypes 
van vrouwtjes naast elkaar blijven voortbestaan? 

LWD Nieuwsbrief 1       20 januari 2005
2005

© Gerard Abbingh

© André Hospers

 
Dat waren de belangrijkste vragen die de basis van dit 
onderzoek vormden. 
 
Na de pauze vertelde Gerard Abbingh over larvenhuidjes. 
Gerard liet aan de hand van mooie eigen gemaakte 
close-up foto’s zien op welke kenmerken je moet letten 
als je larvenhuidjes wilt gaan determineren. Gerard bezit 
thuis een zeer grote (referentie) collectie larvenhuidjes 
uit binnen- en buitenland. Zomers is het een leuke 
bezigheid om larvenhuidjes te verzamelen. Wanneer dan 
in de winter de wind en sneeuw rond het huis giert is het 
prettig larvenhuidjes determineren. Na afloop bestond 
de mogelijkheid zelf meegebrachte huidjes onder een 
binoculair te bekijken. Er werd nog nagekletst en tegen 
22.40 uur vertrokken uiteindelijk ook de laatsten naar huis 
en kunnen we terugkijken op een geslaagde avond.
 
Dank aan het Esdal college te Borger voor het beschikbaar 
stellen van de accomodatie en de Vereniging voor behoud 
van Natuurmonumenten voor het gebruik van de beamer. 
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Houten replica’s van libellen

Vermeldenswaardig waren een tiental kleine houten 
libellen replica’s van Ronald van Seijen die o.a. in de 
pauze waren te zien. Zeer mooie door Ronald met de hand 
gemaakte kunstwerkjes (zie foto hiernaast). 

© Ronald van Seijen

http://www.libellen-drenthe.eu


26 Nieuwsbrieven van de Libellenwerkgroep Drenthe 2003-2014

In 2005 organiseert de LWD weer excursies voor haar leden.
Deze zullen over het algemeen inventariserend van karakter zijn. Voor de minder gevorderden onder ons is er 
voldoende mogelijkheid om de kennis over libellensoorten in het veld te vergroten. Iedereen is dus welkom !

De excursies vinden allemaal plaats in zuidwest Drenthe. In deze regio zijn voor de LWD in eerste instantie de meeste 
interessante plekken en libellensoorten te ontdekken.

PROGRAMMA 

dinsdag 3 mei
Op deze dag gaan we in de omgeving van Ruinerwold zoeken naar eventuele voortplantingsplaatsen van de noordse 

winterjuffer Sympecma paedisca.  

zaterdag 9 juli 
Hoe is het gesteld met de weidebeekjuffer Calopteryx splendens & de beekrombout Gomphus vulgatissmus in de 

Reest ? 

zaterdag 6 augustus 
Weinig is er in het verleden gekeken naar de noordse glazenmaker Aeshna subarctica in het Echtenerveld. Wij gaan 

eens kijken...  

oktober 
Deze maand zullen we nieuwe locaties voor winterjuffers Sympecma spec. in zuidwest Drenthe gaan bekijken.

Larvenhuidjes determinatie

In november 2005 zal een avond voor beginners worden 
gehouden. Eigen materiaal kan worden bekeken. Onder 
leiding van Gerard Abbingh zullen we wegwijs worden 
gemaakt in de wereld van de libellenlarven. Leren 
determineren aan de hand van tabellen en andere (inter)
nationale literatuur is aan de orde.
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Contactadres:

Gerard Abbingh
Lange hout 6
9408 DB Assen
0592-347108
g.abbingh@hetnet.nl

Nieuwsbrief

Excursies:

Willem Klok
 w.klok@
natuurmonumenten.nl

Webmaster 

http://drenthe.libellen.nl
André Hospers
ahospers@scarlet.nl

Waarnemingen-coördinator / 
e-mail nieuwsbrief:

René Manger
rmanger@planet.nl

Voor meer informatie:

Bezoek de website van 
de LWD 
http://www.libellen-
drenthe.eu

Laatste winterjuffers ?

Met het nodige speurwerk vond ik gistermiddag 
11 april op de bekende overwinteringsplek in de 
Veldslagen (Dwingelderveld) nog met moeite één 
vrouwtje noordse winterjuffer, (met mooie blauwe 
ogen trouwens) ik denk dat de trek naar het water 
al ingezet is.

Rob van der Es

Op het Uffelter Binnenveld werd op 12 april, 
een dag later dan Rob, ook slechts één vrouwtje 
aan. De vennen op het UB blijken net als vorige 
jaren niet geschikt als voortplantingsplaats voor 
de winterjuffers. Wie ontdekt de eerste Drentse 
tandems van de Noordse winterjuffer ?

Eerste Vuurjuffers

Op 20 april 2005, een dag eerder dan vorig 
jaar (maar toen in het Bunnerveen) zag ik 
vanmiddag mijn eerste twee vuurjuffers 
Pyrroshoma nymphula. Eén vloog al rond 
en een vrouwtje vond ik bij de vijver in 
Roden. Deze laatste was nog maar kort 
er voor uitgeslopen, huidje zat op dezelfde 
plant en ze was nog niet vliegklaar.

Minko van der Veen
 
Op 21 april 2005 werden de eerste vuurjjuffers op Kampsheide 
gezien. Ongeveer 25 exemplaren zaten in de buurt van een ven 
in de zon. 

Eerste (en “laatste ?”) waarnemingen in 2005

Pyrrhosoma nymphula 21 april 2005

Eerste noordse witsnuitlibellen

In het Bargerveen werden door Jan Rocks de 
eerste noordse witsnuitlibellen Leuchorrinia 
rubicunda gevonden. Drie exemplaren werden 
daar op 21 april 2005 vlakbij een zonnende gladde 
slang waargenomen. Jan moest kiezen tussen het 
observeren van de slang en de witsnuiten. Een 
luxe probleem zullen we maar zeggen. Later die 
dag vond Jan nog een vuurjuffer. 

 Noordse witsnuitlibel 

Het lijkt er op dat in Drenthe 20 april de startdatum is geworden van het libellenseizoen 
2005. Uit andere delen van Nederland werden eerder meldingen gedaan. Drenthe is als 
gemiddeld koudste provincie van Nederland meestal later met libellen meldingen. 

 Derde jaargang, nummer 8     22 april 2005

© Christophe Brochard

© Rob van der Es

 Noordse winterjuffer 

© René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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Reactie

René, leuk en erg up-to-date zo’n digitale nieuwsbrief. Ik 
had zelf de eerste (zeven) vuurjuffers op 21 april 16:50 
bij ‘de Heest’, Taarlo (238,764-561,032). Erg handig zo’n 
GPS! Ga vooral zo door, het werkt erg motiverend! 

Rienko Vanderschuur

Meer eerste waarnemingen
Het mooie weer van de afgelopen vier dagen heeft het jachtinstinct aangewakkerd en ons naar buiten gelokt. Dit 
heeft geresulteerd in diverse leuke libellenmeldingen. 

Derde jaargang, nummer 9       23 april 2005

Vroege variabele waterjuffers en 
watersnuffel 23 april
Vandaag 23 april met Ronald van Seijen en Anneke 
Hofstra naar de Weerribben geweest om o.a. noordse 
winterjuffer Sympecma paedisca eiafzet te zien. Een 
aantal dagen mooi weer achter elkaar leverden deze 
dag voor ons maar liefst zeven libellensoorten op;

4 Glassnijder Brachytron pratense, 
10 (verse) Variabele waterjuffers Coenagrion 
pulchellum, 
20 Viervlek Libellula quadrimaculata, 
4 Smaragdlibel CORDANAE, 
> 75 Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula (de meeste 
vers), 
30 Noordse winterjuffer Sympecma paedisca (vele 
tandems en eiafzet), 

Vuurjuffers 21 april

In de nieuwsbrief las ik dat de eerste libellen zijn gezien.
Gisteren 21 april ben ik op zoek geweest naar de eerste 
aardbeivlinder (nog niet gezien). Wel zag ik de eerste 
libellen vliegen. Drie vuurjuffers en 1 noordse witsnuit libel 
(in het Oosterbos). 

Ron Soenveld

Lastig te determineren zo’n verse variabele waterjuffer 
Coenagrion pulchellum......

 Vuurjuffer 

Vuurjuffer, smaragd en viervlek op het 
Uffelter Binnenveld 23 april

Op 1 april heb ik nog drie ongemerkte noordse winter-
juffers gezien in het U.B. Op 23 april vlogen er al veel 
smaragdlibellen, viervlekken en vuurjuffers, maar geen 
winterjuffers meer.

Els Prins 

Anneke en Ronald zagen later die dag een vers 
uitgeslopen watersnuffel in het Diaconieven in 
Friesland. Net geen record waarneming.

© Eelke Schoppers

© René MangerGlassnijder
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Libellenatlassen Friesland en Overijssel

Overijssel
De Libellenwerkatlas Overijssel (1995-2003) is in maart uitgekomen. Het atlasje is te bestellen bij Evert Ruiter e-mail 
e.j.ruiter@planet.nl. U ontvangt dan meer informatie over de betalingswijze en afhandeling.

Friesland
Op 28 april wordt de libellenwerkatlas Friesland (1995-2004) gepresenteerd tijdens de ledenavond. Natuurlijk zijn ook 
alle belangstellenden welkom. De avond wordt gehouden in het hoofdkantoor van It Fryske Gea te Olterterp. De avond 
start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Opgave voor 27 april bij IFG (0512-381448) of info@hynstebiter.nl. 
Op deze avond is de verspreidingsatlas te koop voor 10 euro!

Vervolg eerste waarnemingen

Noordse witsnuiten Mantingerzand

Vrijdag 22 april zag ik de eerste vuurjuffers en noordse witsnuiten in 
het Mantingerzand. Op 21 april zag ik de eerste vuurjuffers in de tuin 
van het bezoekerscentrum aan de Benderse in Ruinen.
Vanmiddag 24 april een kanotochtje gemaakt in de Wieden waar de 
smaragdlibel aan het uitsluipen was. Ik vond er verse huidjes van en 
ook van een ‘Aeshnide’, vermoedelijk Brachytron pratense. Verder 
slopen er juffertjes uit (Coenagrion spec.) die nog zo vers waren dat 
ze amper te determineren waren. Wel erg klein en donker. Daarvan 
nam ik ook een huidje mee. Daar vlakbij vliegen later in het jaar ook 
de gevlekte witsnuiten. Wel jammer dat het nou net in Overijssel is en 
niet in Drenthe....
Het was een slootje in veenmoshooiland met zeggen op de oever, 
krabbescheer, kikkerbeet en fonteinkruid spec. in het water ( 21-15-
45). Prachtig warm weer met weinig wind, ideaal libellenweer. Maar.... 
in ‘t geheel geen noordse winterjuffers!

Rob van der Es

Zo vroeg in het jaar en dan een lijstje met 6 libellensoorten in Drenthe! Het zuiden van Nederland scoort op libellengebied 
over het algemeen beter. In zuidoost Brabant bijvoorbeeld werden op 23 april door Kees Goudsmits 8 libellensoorten 
gezien. Zelfs voor Brabantse begrippen is dit in deze periode ook een hoog aantal.

Holtveen, Dwingelderveld. Eerste 
maanwaterjuffer 24 april

Vandaag 24 april hadden we in het Holtveen de volgende soorten: ca. 
250 vuurjuffers, 15 smaragdlibellen, 2 noordse witsnuitlibellen en 1 
vrouwtje maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum. Eerste melding van de 
maanwaterjuffer in Drenthe dit jaar. Zie ook bericht van Jan en Annie 
Rocks Bargerveen.

Bob Hogeveen en Eelke Schoppers

Coenagrion lunulatum 24 april 2005

Smaragdlibel 24 april 2005

Ook Maanwaterjuffer in het 
Bargerveen op 24 april

Wij hebben tijdens reptielen monitoren 
op 24 april vier soorten libellen gezien, 
noorse witsnuitlibel,vuurjuffer, viervlek 
en maanwaterjuffer.

Jan en Annie Rocks

Derde jaargang, nummer 10       25 april 2005

© Eelke Schoppers

© Eelke Schoppers

http://www.libellen-drenthe.eu


30 Nieuwsbrieven van de Libellenwerkgroep Drenthe 2003-2014

Hopenlijk zijn jullie net zo voldaan over jullie 
libellenspeurtocht naar de noordse winterjuffer
als ik over mijn speurtocht. Ik had vandaag op 3 mei 
alleen maar de ochtend beschikbaar, vandaar dat ik niet 
bij jullie aanwezig kon zijn. Hebben jullie nog winterjuffers 
aangetroffen? 

Noord Hijkerzand
Ik zag deze ochtend mijn eerste maanwaterjuffers. Er zaten 
op één plek zeven vlak bij elkaar. Ook de smaragdlibellen 

waren daar tamelijk massaal aan het uitsluipen (zie foto, 
40 stuks en ook nog eens 30 huidjes).

Bunnerveen
Gisterochtend heb ik ongeveer 200 Noordse witsnuitlibellen 
zien uitsluipen op een kort traject in het Bunnerveen. In het 
hele gebied moeten het er al gauw duizenden zijn geweest. 
 

Minko van der Veen

Mijn eerste watersnuffel Enallagma cyathigerum 
waarneming van het seizoen. Gisteren op 28 april gezien bij 
het ven in het Spaarbankbos (Hoogeveen) Het gevonden 
exemplaar was een juveniel mannetje. Verder gezien: 
15 exemplaren maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum, 
1 juveniele man en 1 juveniele vrouw viervlek Libellula 

quadrimaculata en wederom een langsvliegende (man dit 
keer) witsnuit Leucorrhinia spec (ongeïdentificeerd, maar 
had alleen rode vlekken en was dus waarschijnlijk noordse 
witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda.

Antoine van der Heijden

Cordulia aenea Noord Hijkerzand 3 mei 2005

Noord Hijkerzand

Derde jaargang, nummer 11       6 mei 2005

© Minko van der Veen

Uitsluipers in Noord Hijkerzand en Bunnerveen

Vroege Watersnuffel bij Hoogeveen
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Zoektocht naar voortplantingsplaatsen 
van de noordse winterjuffer in Drenthe 
op 3 mei 2005

In het kader van de inhaalslag van de Vlinderstichting 
en EIS Nederland vond, in samenwerking met de 
Libellenwerkgroep Drenthe LWD (organisator), de 
zoektocht naar de noordse winterjuffer in zuidwest 
Drenthe plaats. 
Op de Europese Habitatrichtlijn Bijlage II en IV 
staan acht soorten die behoren tot de Nederlandse 
libellenfauna. Drie daarvan zijn uit Nederland 
verdwenen. De overige vijf zijn benoemd als 
inhaalslag soorten. Dit zijn gevlekte witsnuitlibel, 
gaffellibel, rivierrombout, groene glazenmaker en 
noordse winterjuffer. Van deze vijf soorten zijn in 2004 
alle veldwerkzaamheden door de Vlinderstichting 
en EIS Nederland verricht. De noordse winterjuffer 
stond gepland voor dit voorjaar. De vraag hierbij is 
of het nu echt zo is dat de noordse winterjuffer zich 
uitsluitend voortplant in de Weerribben, De Wieden en 
de Kuinderplas ?

Voorbereidend werk
Een aantal LWD-ers heeft de afgelopen maand al 
enig voorwerk gedaan. Bijvoorbeeld Rob van der Es 
heeft enkele mogelijke potentiele locaties op en bij het 
Dwingelderveld nauwlettend geobserveerd. Antoine van 
der Heijden en ondergetekende hebben in een weekend 
in zuidwest Drenthe meerdere potentiele locaties bezocht 
op de aanwezigheid van de noordse winterjuffer. Helaas 
zonder resultaat.

Kort verslag zoektocht
Om twaalf uur verzamelden zich negen mensen bij de 
Wapserveense Aa. Een relatief grote groep, zeker gezien 
de weersverwachting voor die dag. De aanwezigen waren 
Jaap Bouwman (De Vlinderstichting), Tim Termaat, Ron 
Soenveld, Ria Kramer, Jan & Annie Rocks, Emile Gevers, 
Gerard Abbingh en ondergetekende. Het was ongeveer 
18 graden Celsius. Het natuurreservaat van SSB 
(Wapserveense petgaten) werd door ons bezocht. Een 

mooi stukje laagveen. Zoals bekend schaars in Drenthe. 
Het begon zachtjes te regenen, zo langzamerhand 
een traditie voor de excursies van de LWD, maar wel 
één waar we serieus van af willen. De kans op het 
vinden van de noordse winterjuffer met de ontstane 
weersomstandigheden leken bij voorbaat niet groot te zijn. 

Het aantal libellenvondsten bleef voor die middag dan 
ook beperkt. De noordse winterjuffer werd niet gevonden, 
ondanks de aanwezigheid van de vele getrainde 
waarnemers-ogen.
Wel huidjes van Glassnijder, viervlek, smaragdlibel. 
Verder imago’s van variabele waterjuffers en uitsluipende 
glassnijders, een ree en ook een wilde zwaan (cygnus 
cygnus). Deze laatste is een apart verhaal. Het dier zat 
een aantal dagen eerder (1 mei) op een nest en lijkt daar 
te broeden (zie foto), zeer opmerkelijk ! Het dier is niet 
verzwakt of ziek en verblijft in ieder geval al enige tijd op 
dezelfde plek. Tijdens onze zoektocht vloog het dier op 
om vervolgens weer snel op zijn/haar oude stek terug 
te keren. De regen werd steeds krachtiger en om 14:00 
uur vonden we voortzetting van de zoektocht op andere 
locaties weinig zinvol. Een ieder ging daarom daarna zijns 
weegs. 

Toekomst
De Wapserveense petgaten is een potentiele plek voor 
voortplanting voor de noordse winterjuffer gebleken. 
De komende jaren is dit gebied een interessant 
onderzoeksgebied voor ondermeer een aantal zeldzame 
libellensoorten zoals bijvoorbeeld gevlekte witsnuitlibel. 
Verder geeft dit gebied ook mogelijkheden aan bijvoorbeeld 
gevlekte glanslibel en vroege glazenmaker. In dit gebied 
wordt momenteel een monitoringsroute voor de groene 
glazenmaker gelopen (in een ander deel). 

OPROEP
We zoeken (een) vrijwilliger(s) die voor een aantal 
zeldzame libellensoorten aldaar een monitoringroute 
wil(len) lopen. Deze route is onderdeel van het 
landelijke monitoringonderzoek.

Wilde zwaan Cygnus cygnus 1 mei 2005

Noordse winterjuffer eiafzet in tandem in de Weerribben

© René Manger
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In Drenthe in Dalen (nabij Coevorden, Drosterdiep) 249-
523 is door Jan-Joost Mekkes op 10 mei 2005 de eerste 
Beekrombout Gomphus vulgatissimus voor de provincie 
waargenomen. In een gegraven plasje dat reeds enkele 
jaren oud is werd een exemplaar waargenomen. Met z’n 
mobiele telefoon heeft Jan-Joost ter verificatie een foto 
gemaakt. 

Het was zeer waarschijnlijk dat de soort in Drenthe gezien 
zou worden. De vraag was alleen wanneer. Vlakbij (~ 10 
km) in Overijssel zit namelijk een populatie Beekrombout in 
de Vecht. Hiermee is het aantal libellensoorten in Drenthe 
op 48 libellensoorten gekomen. Mooie vondst !

Beekrombout Gomphus vulgatissimus nieuwe soort voor Drenthe !

Maar wel in overijssel....
Langs het pad naar de vogelhut in de Auken (de Wieden, 
Giethoorn Noord) (purperreigers en een paartje lepelaars!) 
na het tweede klaphek, rechts in de sloot zat een tandem 
eitjes af te zetten op een plompeblad. Met de kijker was 
niet goed te zien of het de bruine of de noordse was 
trouwens, het waren erg 
donkere beesten en ze deden me sterk aan bruine winter-

juffers denken. Helaas dus niet met 100 % zekerheid te 
zeggen. Wat een geweldig leuke waarneming van die 
broedende wilde zwaan zeg! echt uniek!
Leuk dat er nu zoveel al vliegt, al is het echt LWD 
excursieweer....

Rob van der Es

Waarnemingen Weerribben (Ov) en 
Hoogeveen (Dr)

Ondanks het koele weer leverden wandelingen door 
het Woldlakerbos en vervolgens het Spaarbankbos (bij 
Hoogeveen) op 6 mei door Albert Vliegenthart, Thamara 
Hesselink, Tim Termaat en ondergetekende een soortenlijst 
van in totaal 12 libellensoorten op. Op deze lijst staan de 
volgende soorten:

Woldlakerbos:
Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca), Variabele 
waterjuffer (Coenagrion pulchellum), Lantaarntje (Ischnura 
elegans), Grote roodoogjuffer (Erythromma najas), 
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula), Glassnijder (Brachytron 
pratense), Smaragdlibel (Cordulia aenea), Viervlek (Libellula 
quadrimaculata) en Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia 
rubicunda).

Derde jaargang, nummer 12       10 mei 2005

Eindelijk een Sympecma tandem! © René Manger

Daarnaast werden twee Ringslangen NATRNATR gezien 
en een aantal vlindersoorten, waaronder Oranjetip 
ANTHCARD en een voorbijzoefende vermoedelijke 
Landkaart ARASLEVA.

Spaarbankbos (Hoogeveen):
Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum), Azuurjuffer 
(Coenagrion puella), Watersnuffel (Enallagma cyathigerum), 
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula), Smaragdlibel (Cordulia 
aenea), Viervlek (Libellula quadrimaculata) en Noordse 
witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda).

Antoine van der Heijden

Beekrombout
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Verspreidingsatlas Libellen in Drenthe 
derde vernieuwde druk

In april 2004 verscheen de eerste druk van deze 
verspreidingsatlas. Er blijkt nog steeds vraag naar het 
atlasje te zijn. Daarom hebben we besloten in mei 2005 
de derde vernieuwde druk uit te laten komen. Het is nog 
steeds een A5 boekje met kleurenkaft, maar nu is de 
omslag in een geheel nieuwe layout. Van de inmiddels 
47 libellensoorten (tja, net te vroeg !) zijn foto’s en 
verspreidingskaarten opgenomen. In tegenstelling tot de 

vorige is nu ook het jaar 2004 in kaartjes meegenomen. 
Dank hiervoor weer aan Vincent Kalkman van EIS-
Nederland. De bedoeling is dat over enkele jaren weer 
een nieuwe atlas zal verschijnen, zodat we in de provincie 
steeds gericht naar libellen kunnen blijven zoeken. 

Geinteresseerd? Bestellen kan door € 9,- te storten op 
Postbankgironummer 96.97.486 t.n.v. Libellenwerkgroep 
Drenthe, Assen o.v.v. “atlas”. Je krijgt het dan thuis 
gestuurd.

http://www.libellen-drenthe.eu
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Zoektocht hoogveenglanslibel

Vroege heidelibel

Kees van de Krieke meldde ons een vroege heidelibel 
op 18 mei uit het Kralingse bos (Rotterdam). Welliswaar 
geen Drenthe maar wel vermeldenswaardig (zie foto). 
We komen uit op Sympetrum striolatum/vulgatum ofwel 
bruinrode- of steenrode heidelibel. Volgens Kees is 
de bruinrode- algemener in het Kralingse bos dan de 
steenrode heidelibel. Hoe dan ook een leuke melding ! 

Ook dit jaar plasrombout en gevlekte 
witsnuitlibel
Bij Schipborg ontdekte Eelke Schoppers een plasrombout 
GOMPPULC. De eerste waarneming van de soort in 2005 
en in de zelfde omgeving van de waarneming van vorig 
jaar. Tevens ondekte Eelke een gevlekte witsnuit man 
LEUCPECT bij het Taarloose veentje, ook vlakbij de plaats 
van waarnemingen van de soort in voorgaande jaren.

Op 27 mei heeft de werkgroep een zoektocht gehouden 
naar de hoogveenglanslibel Somatochlora arctica. Dick 
Groenendijk (De Vlinderstichting) begeleidde ons deze 
dag en gaf advies over de biotoop eisen van de soort. De 
hoogveenglanslibel was dit jaar al weer vliegend gezien 
dus dat gaf ons een extra stimulans voor deze dag. Met 
z’n zevenen, Dick Groenendijk, Els Prins, Annie & Jan 
Rocks, Ben Prins, Ron Soenveld en ondergetekende 
begonnen wij onze zoektocht. Nadat Dick de larvenhuidjes 
van de soort uit zijn verzamelijng had laten zien gingen 
wij naar het eerste ven in het Drouwenerveld. Al gauw 
bleek dat dit ven niet helemaal aan de biotoopeisen van 
de hoogveenglanslibel voldeed. “Te veel vliegende libellen 
en iets te veel open water ” zei Dick. Wij reageerden 
enigszins verbaasd. Daarna gaf Dick aan wat het 
specifieke hoogveenglanslibel biotoop in Nederland is. 

Een drietal locaties werd in de buurt bezocht. Een aantal 
daarvan lijkt redelijk geschikt (zie foto).We vonden geen 
hoogveenglanslibel, wel de eerste Gewone pantserjuffers 
Lestes sponsa. Later die dag hebben we een bezoek 
gebracht aan de Ansserdennen (Dwingelderveld). Hier 
vonden we overigens onze eerste koraaljuffers Ceriagrion 
tenellum van dit jaar. 
Binnenkort krijgen de werkgroepleden een factsheet 
toegestuurd van de hoogveenglanslibel. Hierin staan de 
specifieke biotoopkenmerken van de soort vermeldt. We 
hopen hiermee straks een duidelijk handvat te hebben 
voor het vinden van de soort in Drenthe.

Dank aan SBB en Natuurmonumenten voor het doorgeven van 
mogelijk geschikte locaties. 

Derde jaargang, nummer 13        mei 2005

© Kees van der Krieke
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Excursie Hunze 11 juni 2005

Beekrombouten en Bruine korenbouten 
op Schoonebeekerveld (Dr.)
In de meest zuidoostelijke hoek van onze provincie trof 
Jan-Joost Mekkes op 28 mei jl. drie Beekrombouten 
GOMPVULG en zes Bruine korenbouten LIBEFULV aan. 
Dit betekent nieuwe lokaties (Schoonebeekerveld) voor 
beide soorten in Drenthe

Op zaterdag 11 juni 2005 houden we een libellenexcursie 
i.s.m. IVN Aa en Hunze. We beginnen om 14.00 uur en 
wel op de Duunsche landen (Annen-Spijkerboor). We 

verzamelen op de parkeerplaats (247,40 - 564,35) gelegen 
aan De Bulten bij de Duunsche Landen. Daarna gaan we 
nog even kijken bij het Annermoeras tot 16.00 uur. 

Glassnijders gezien in Dalen
Ook nieuwe lokaties zijn twee glassnijders Brachytron 
pratense in Dalen (Z-O-Drenthe) op 12 mei. Gezien door 
Jan-Joost Mekkes. 

Predatie: huismus pakt glassnijder 

In de middag van woensdag 27 april 2005, terwijl ik in de 
stralende zon mijn tuin in Schiedam-Noord, ZH (AC: X 084.6 
- Y 439.8) na de ophoging opnieuw aan het bestraten was 
plofte er een vrouwtje huismus (Passer domesticus) op twee 
meter afstand van mij op de grond. Uit haar snavel viel een 
kakelverse uitgeslopen glassnijder (Brachytron pratense). 
Terwijl ik mij realiseerde wat ik zag vloog ze er weer 
vandoor, helaas met de libel, zodat ik net niet heb kunnen 
vaststellen of het om een vrouwtje of een mannetje ging.  
 
Ben van As

Predatie: huismus pakt vuurjuffer 

Op donderdag 21 april zagen wij de eerste pas 
uitgekomen vuurjuffers Pyrrhosoma nymphula bij 
de vijver vliegen. Sedert die dag hebben we zeker 
10 exemplaren van de vuurjuffer gezien, steeds op 
zonnige, windstille plekjes langs het water (132-519). 
We houden ons hart vast, want er zijn weer huismussen 
in de buurt. Vorig jaar hebben ze tientallen verse libellen 
van de stengels afgeplukt en aan hun jongen gevoerd.  

Jan en Ina Marbus 

Derde jaargang, nummer 14       7 juni 2005

© René Manger
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Derde jaargang, nummer 15       9 juni 2005

Gevlekte witsnuitlibel in 
Bargerveen

Op 30 mei hebben wij een mannetje gevlekte 
witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) waar-
genomen in het Bargerveen. Het betreft een 
stukje sloot aan het einde van het fietspad 
dat het gebied middendoor doorkruist. Later 
op de dag heeft één van ons beide nog een 
vrouwtje witsnuitlibel waargenomen waarvan 
wordt vermoed dat het ook een Leucorrhinia 
pectoralis geweest zou kunnen zijn. 
Langs het fietspad ook veel aarbeivlinder en 
Hooibeestje. 

Jan Gerard en Bas van de Wetering

Zaterdag 28 mei 2005 heb ik tijdens het inventariseren 
van Grauwe Klauwieren in het Bargerveen een man 
Gevlekte Witsnuit (Leucorrhinia pectoralis) gezien in het 
Meerstalblok Midden. Het beestje vloog langs me heen, 
waarbij onmiddelijk de gele vlek op het achterlichaam 
opviel. Vervolgens ging hij een paar seconden zitten in een 
berkje en kon ik hem van een meter of 2 afstand bekijken. 
Onmiskenbaar, maar helaas niet op de foto kunnen 
zetten of vangen en mijn collega’s hebben ‘m niet gezien. 
Een korte zoektocht in de omgeving leverden een hoop 
Noordse Witsnuiten (Leucorrhinia rubicunda) op, maar 

helaas geen gevlekte meer. 
Het gaat om een plek waar na recente beheersmaatregelen 
(chopperen) een kunstmatig ondiep hoogveenwatertje 
is ontstaan tussen lage berkjes. Het gebied is niet vrij 
toegankelijk, maar een lokale inventarisatiemedewerker 
is op de hoogte gebacht en houdt de plek in de gaten. 
Wanneer er meer worden gezien horen jullie het. 

Marijn Nijssen
Stichting Bargerveen 
m.nijssen@science.ru.nl 

Gevlekte witsnuitlibel in Bargerveen 2

De gevlekte witsnuit Leucorrhinia pectoralis is dit jaar op een geheel nieuwe plaats in Drenthe opgedoken. Op het 
verspreidingskaartje in de werkatlas is te zien dat de soort nog niet zo oostelijk is waargenomen. Waarschijnlijk gaat het 
hier om zwervers en in sommige gevallen zelfs om één individu. Het vermoeden is namelijk dat individuen zich op een 
geschikte plek zich voor een langere tijd ophouden. Zo wordt nabij Assen nu drie jaar achter elkaar de soort op dezelfde 
plaatsen waargenomen. Het gaat dan steeds om één individu. Het is interessant de soort elk jaar te volgen om te zien 
of er bijvoorbeeld sprake is van voortplanting.

Gevlekte witsnuitlibel in het Bargerveen

© Renske Postuma



37© Libellenwerkgroep Drenthe

Derde jaargang, nummer 16       10 juni 2005

Vuurjuffers met vogelpoep

“zwarte waterjuffer Coenagrion niger “ op dit exemplaar 
ons inziens op zijn plaats.

Soms zie je het.......... een juffer die er opvallend wit uitziet. Het trekt je aandacht. Het blijkt dat de dieren nog wel eens 
het slachtoffer zijn van de uitwerpselen van vogels. De betreffende substantie is door de vogels niet met preciesie 
afgeworpen, maar wel doeltreffend. Afgelopen week zag ik een koraaljuffer Ceriagrion tenellum (zie linker foto). Kop, 
borststuk en vleugels zijn geraakt. Vorig jaar zag ik een vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula met hetzelfde euvel (rechter 
foto). 
Niet bekend is overigens of de kleur rood een extra aantrekkingskracht op vogels heeft. Ook is niet duidelijk of de libellen 
nu door soortgenoten gemeden worden. 

Vroege Geelvlekheidelibel
In de “Runderloop” tussen het Bargerveen en Zwartemeer vond Jan Rocks op 9 juni een vers exemplaar geelvlekheidelibel 
Sympetrum flaveolum (m). De meest vroege waarneming van de soort in Nederland is overigens 22 mei (zie Bos & 
Wasscher).

Zwarte waterjuffer Coenagrion niger

Minko van der Veen ving begin 
juni een, naar later bleek, 
een zeer donkere variabele 
waterjuffer Coenagrion pul-
chellum (m). De vindplaats was 
bij een plasje in Zuidvelde (bij 
Norg). Het geeft aan hoe variabel 
de soort in tekening kan zijn. De 
zwarte segmenten 8 en 9 zorgen 
bij determinatie in het begin 
even voor verwarring. Meestal 
zijn de rugstrepen bij deze soort 
flink gereduceerd. Had mooi 
geweest. Was die nog zwarter 
geweest. Toch is de naam © Minko van der Veen

© René Manger
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Derde jaargang, nummer 17       13 juni 2005

Tengere grasjuffer Ischnura pumilio

De laatste tijd vind ik redelijk veel tengere grasjuffers 
op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld het ven op het 
Eexterveld. Dit ligt er pas enkele jaren en er is daardoor 
veel droge grond (zandstukje).
Dit is ook het geval op het Balloerveld en Gasterense 
duinen. Bij alle twee is de soort in kale delen te vinden, al 
is het soms de paden. Misschien dat dat ze trekt, ik weet 
het niet. 

Eelke Schoppers

Reactie op ‘Waterjuffers met vogelpoep’ 
(LWD nieuwsbrief 16)
 
Ook in het boekje ‘Libellengids’ van Tirion van Gerhard 
Jurzitza staat een vuurjuffer met poep op zijn hoofd (bldz 
20), Dit schijnt je hypothese te bevestigen dat het vaak rode 
juffers zijn. Zo is mij opgevallen dat wanneer je een juffer 
in een spinneweb ziet het vaker een kleine roodoogjuffer 
is dan niet.

Kees van der Krieke, Rotterdam

Reactie:
De soort heeft inderdaad een voorkeur voor ondiep 
water met bijvoorbeed gras. Het is een echte 
pioniersoort. 
Allerlei typen plasjes, vaak waarbij door de mens is 
ingegrepen, is de soort te vinden.

Nieuwe populatie hoogveenglanslibel SOMAARCT in Overijssel

Van de zeldzame hoogveenglanslibel (Soma-tochlora 
arctica) is door actieve libellenvrij-willigers een nieuwe 
populatie gevonden. De nieuwe locatie is gelegen in 
Overijssel. Het betreft hier pas de vijfde populatie van 
deze bijzondere soort in Nederland. In totaal werden 
op de vliegplaats de afgelopen week circa 10 dieren 
waargenomen. In een klein veenputje werd verder 
een larvenhuidje gevonden waardoor het zeker is dat 
de soort zich hier voortplant en ook al meerdere jaren 
aanwezig is. Hiermee is tevens bewezen dat door 
een gezamenlijke gerichte zoekactie snel succes kan 
worden behaald.

Somatochlora arctica juv vr.

© Eelke Schoppers

© René Manger
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Derde jaargang, nummer 18        26 juni 2005

Nieuwe populatie hoogveenglanslibel SOMAARCT in Overijssel 2
In de vorige nieuwsbrief stond een bericht (bron: De Vlinderstichting) over de vondst van een nieuwe populatie 
hoogveenglanslibel. Bij nadere informatie is gebleken dat de vondst bij toeval door iemand is gedaan en niet het 
resultaat is geweest van een gerichte zoekactie. De libellenwerkgroep Overijssel laat weten dat die zoekactie nog gaat 
plaatsvinden.
Duidelijk is dat de soort op onverwachte plaatsen kan opduiken.

Inmiddels heeft deze gezamenlijke zoekactie op 18 juni plaatsgevonden en op boven genoemde plek is de waarneming 
van hoogveenglanslibel nu bevestigd (redactie).

Vroege zwarte heidelibel en houtpantserjuffer op 14 juni

Bij het Taarloose veentje nabij Assen vond ondergetekende een redelijk vroeg exemplaar van de zwarte heidelibel 
Sympetrum danea. Landelijk staat een datum van 6 juni als eerste waarneming. Verder een vrij vroege houtpantserjuffer 
Lestes viridis op die plek (3 juni vroegste melding).

Bruine korenbout en glassnijder op nieuwe plaats in Drenthe

In een deel van het Dwingelderveld vond Karin Uilhoorn op 15 juni een bruine korenbout en een glassnijder. 
Opmerkelijk is dat het op een vrij droog heide gedeelte betrof en verder niet eerder in dit deel van Drenthe 
waargenomen. Het betekent voor beide soorten geheel nieuwe stippen op de kaart. 

Aan het eind van de middag op 18 juni 2005 zag 
ik bij het Griltjeplak (Terschelling) een witsnuitlibel 
met een gele vlek. Op een gegeven moment zag 
ik een paringswiel. Tussen de rietstengels door 
kon ik een enkele foto maken (zie hiernaast). Na 
de maanwaterjuffers, bruine winterjuffer is dit de 
derde bijzondere vondst in korte tijd!
 
Arie Ouwerkerk
Terschelling-Midsland

De soort is voor zover bekend nooit eerder 
op Terschelling aangetroffen. Een bijzondere 
waarneming.

Op weg naar Morvan, Bourgondie (n.a.v. vogelverhalen NVL Nieuwsbrief)

‘..Onderweg naar het kampterrein werd op de tolweg gestopt op een zonnig terreintje waar platbuik (Libellula depressa) 
rondvloog. Een andere libel (cf Gomphus) die we opjoegen klom enkele meters hoog maar werd na een vlucht van 30 
meter onderschept door een vink die vanaf de bosrand op de libel toevloog en deze helaas nog steeds onbekende libel 
uit de lucht plukte. Dit plukken van libellen wordt blijkbaar niet alleen door boomvalken maar ook door vinken uitgevoerd. 
Van Groningen is mij een rietgors bekend die zich specialiseerde in het opeten van Groene glazenmakers in het gebied 
‘t Kret. 

Andre Hospers

Leucorrhinia pectoralis tandem

Gevlekte witsnuitlibel op Terschelling ! 

© Arie Ouwerkerk
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Derde jaargang, nummer 20       8 juli 2005

De oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons in Friesland

De ontdekking van de Oostelijke witsnuit (Leucorrhinia albifrons) heeft de harten van veel libellenliefhebbers in 
Nederland sneller doen kloppen. De herontdekking van deze soort in Nederland heeft voor beroering gezorgd. It Fryske 
Gea verwacht dit weekend opnieuw bezoekers voor de oostelijke witsnuitlibel. Het is ondoenlijk voor It Fryske Gea om 
permanent toezicht te houden. Daarom is gekozen voor een excursie naar de soort onder het motto “Liever door de 
voordeur, dan stiekem door de achterdeur”. It Fryske Gea wil hiermee iedereen die de vindplaats perse wil bezoeken 
de mogelijkheid bieden. 

Op zondag 10 juli a.s. wordt er bij uitzondering eenmalig de gelegenheid geboden de plek te bezoeken. Om enigszins 
de controle te behouden is opgave vooraf verplicht. Opgave kan alleen telefonisch tot vrijdagavond 23.00 uur. Er is een 
maximum vastgesteld van 35 mensen. De excursie start om 10.30 uur bij de kerk in Oldeberkoop (zie kaart of atlas). 
Misschien ten overvloede: er is natuurlijk geen enkele garantie dat albifrons zich deze dag zal vertonen.

Als je komt; betoon respect voor het gebied en deze unieke en kwetsbare situatie!
Hopende op jullie medewerking

Peter de Boer

Foto: 
Een oostelijke witsnuitlibel heeft 
zich zelf onder direct toezicht 
geplaatst.

Excursie De Reest 9 juli 2005

Op zaterdag 9 juli 2005 houden we (LWD) een libellenexcursie bij De Reest.
 We starten om 11.00 uur bij de brug van Pieperij (221,2 - 517,3) over De Reest. We gaan o.a. kijken of we bijv. de 
beekrombout kunnen zien en of de weidebeekjuffer hier voldoende aanwezig is. 

Oproep
Ik ben bezig voor mijn opleiding ‘’Life & Nature Specialist’’ flora en fauna onderzoek in Ossesluis. Ik weet niet zoveel van 
de juffers en zoek personen die samen met mij en Wolter Moorman libellen en juffers wil inventariseren. Mijn telefoonnr. 
is 0523-682105 er zijn diverse juffers en libellen in Ossesluis waar te nemen dus wie waagt die wint.
 
Hillie waning Vos
secr. St. Natuurbehoud Noordoost Overijssel

© Ep van Hijum
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Gerard Abbingh
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g.abbingh@hetnet.nl
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http://drenthe.libellen.nl
André Hospers
ahospers@scarlet.nl
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e-mail nieuwsbrief:

René Manger
rmanger@planet.nl

Voor meer informatie:

Bezoek de website van de 
LWD     
http://drenthe.libellen.nl

 Derde jaargang, nummer 21        9 juli 2005

Watersnuffel honger

Vandaag bij het Brandeveen voor het eerst kannibalisme bij libellen gezien, hier bij de 
Watersnuffel. Helaas gebeurde het op een lastig te fotograferen plek. Toen ik de foto nam 
had hij haar kop al verorberd en leefde ze nog steeds. Op de onderhavige plek barste het 
van de lege huidjes en imago’s, hoofdzakelijk mannetjes.

Jan E.D. Visser

Eerste noordse glazenmaker gezien op 7 juli in Beesterzwaag

Op 7 juli bij Beesterzwaag kroop een noordse glazenmaker Aeshna subarctica uit in een 
veenmosvennetje. Meest vroege waarneming in Nederland is 2 juli. Het exemplaar hing half 
in het water, de stengel waar hij op zat was geknakt. Het uitkleuren bleek drie uren te duren. 
Ronald van Seijen heeft het gebeuren daar gevolgd. Onduidelijk is of de larve nu zo laat 
uitsloop of dat hij door het koude water heel langzaam uitharde. De zon brak pas om 5 uur 
door. De noordse glazenmaker kan dus ook laat zijn kans gegrepen hebben.

Excursie De Reest op 9 juli 2005

Libellenwaarnemingen doen in een matig tot slecht 
onderzocht deel van Drenthe, dat was de inzet van 
deze dag. We startte bij de De Reest (brug Pieperij). 
Els Prins, Eefje & Hans van Stijn, Jan & Annie 
Rocks, Ronald Reuderink en ondergetekende zagen 
een traag stromende De Reest met veel gele plomp en 
pijlkruid. Ondanks de zestien graden en lichte regen 
zagen we op 300 meter een zestal libellensoorten. 
Gezien de omstandigheden viel het aantal van 21 wei-
debeekjuffers op 300 meter geeneens tegen. Tot slot 
nog enkele honderden rupsen van de dagpauwoog. 
Daarna hebben we het Meeuwenveen van het Drentse 
Landschap bezocht. Daar werden 11 algemene libel-
lensoorten en 9 dagvlindersoorten aangetroffen. Weer 
een geslaagde excursie met nuttige waarnemingen.

René Manger
De Reest (221,1-517,5)

Lantaarntje
Houtpantserjuffer
Variabele waterjuffer
Weidebeekjuffer
Steenrode heidelibel
Blauwe breedscheenjuffer

Meeuwenveen (222,7-516,4)

Lantaarntje
Houtpantserjuffer
Bloedrode heidelibel
Watersnuffel
Koraaljuffer
Viervlek
Gewone oeverlibel
Zwarte heidelibel
Gewone pantserjuffer
Grote keizerlibel
Blauwe glazenmaker

Dagpauwoogrupsen

Watersnuffel

Jan E
.D

. V
isser

R
ené M

anger

© Jan E.D. Visser
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Derde jaargang, nummer 22    13 juli 2005

Eerste noordse glazenmakers Aeshna subarctica weer in Drenthe waargenomen

Op 13 juli werden de eerste noordse glazenmakers voor Drenthe in het Drouwenerveld waargenomen. Het 
is elk jaar prettig wanneer deze bedreigde soort wordt aangetroffen. Twee exemplaren waren die ochtend 
uitgekropen en hingen rustig uit te harden (zie foto). Verder werden nog enkele oudere larvenhuidjes 
gevonden. Uit het landelijke libellendatabestand (EIS, VS en NVL) blijkt uit Drenthe slechts twee eerdere 
waarnemingen bekend te zijn. De meest vroege waarneming dateert van 2 juli 1983 (Drents-Friese Wold) 
toen een imago werd waargenomen. Tweede vroege waarneming is een mannetje op 9 juli 1999 in het 
Fochteloerveen door Gerard Abbingh.

Let op vuurlibellen !!!

Het is weer zover ! Vuurlibellen Crocothemis erythrea 
hebben ook het noorden van Nederland bereikt. 
Nabij het Kuinderbos is de soort al weer gezien dit 
jaar. Verder waren er al waarnemingen uit limburg, 
Noord-Brabant en Zuid-holland. Nu met het goede 
weer is de kans groot dat hij weer noordelijker gezien 
wordt. Hou de ogen geopend en let de komende tijd 
op knalrode libellen met een afgeplat achterlijf. In 
feite kun je ze overal aantreffen.

Noordse glazenmaker

Zwarte heidelibel

Trieste start voor zwarte heidelibel

Bij een ven zag ik een onfortuinlijke zwarte heidelibel. 
Langs de oeverkant waren vele tientallen zwarte 
heidelibellen aan het uitsluipen. Het dier op de foto 
zat vast in een zonnedauw. Het exemplaar was al 
uitgekleurd en zat met de vleugels vast aan de plant. 
De larve bleek met succes langs de de bloeistengel 
van de zonnedauw omhoog geklommen en kon 
daarna blijkbaar met succes uitsluipen. Echter toen 
het diertje de vleugels uitsloeg bleek de plant ineens 
niet meer zo hulpvaardig. 

Eerst volgende excursie 6 augustus Echtenerveld

Op zaterdag 6 augustus gaan we kijken of we de noordse glazenmaker kunnen vinden in dit gebied. De 
soort is in hier nog nooit gevonden. Een mooie uitdaging. Bericht over plaats en tijd volgt nog.

© René Manger
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Derde jaargang, nummer 23     29 juli 2005

Excursie noordse glazenmaker Aeshna subarctica op 
6 augustus Echtenerveld
Op 6 augustus as. houden we een excursie op het Echtenerveld. We gaan kijken of de noordse glazenmaker 
ook in dit deel van Drenthe te vinden is. Evert Puijman van Staatsbosbeheer Ruinen (en LWD) is onze 
gastheer en verwacht ons om 10:30 uur op de Ruinerweg 7 van Staatsbosbeheer (de weg tussen Ruinen 
en Echten). Er staat dan koffie en thee klaar. Daarna zal in het omliggende gebied de excursie worden 
gehouden. 

Vrouwtje blauwe glazenmaker

In mijn tuin zat laatst een blauwe glazenmaker 
waarvan moeilijk gezien kon worden of het een 
vrouwtje of mannetje was (grote foto). Vrouwtjes zijn 
meestal groen gekleurd.
 
Dit exemplaar had duidelijk licht blauwe vlekken en 
oogde zelfs blauwer dan een mannetje (zie veldgids 
Bos & Wasscher). Het mannetje van de blauwe 
glazenmaker heeft namelijk een groen achterlijf en 
is alleen op de laatste segmenten blauw gekleurd. 

In deel 2 op blz 52 van Die Libellen Baden-
Württembergs (1999) laat een eenzelfde afwijkend 
gekleurd vrouwtje zien (foto linksonder). De auteurs 
denken dat het een mogelijke tijdelijke blauw-
kleuring van jonge vrouwtjes betreft. 

Mannetje grote keizer zet eieren af ?

Het beest oogt qua kleuren als een mannetje en heeft wel wat 
van de grote keizerlibel mannetje, maar ja mannetjes leggen geen 
eitjes dacht ik! Het dier was helaas te ver voor een goede foto. 
De libel vloog steeds aan de overzijde oever van het Oude Diep 
(HDL) en zo te zien aan het ei afzetten en deed dat op meerdere 
plaatsen. Jammer dat ik ‘haar’ niet goed onder schot kon krijgen. 
Ik heb de foto digitaal iets vergroot.

Jan E.D. Visser

Vrouwtjes van de grote keizerlibel hebben in het begin van hun leven als imago een enigszins groen gekleurd 
achterlijf. Na een kleine maand verkleurd dit naar blauw net als bij mannetjes. Echter haalt het blauw niet 
diezelfde kleurintensiteit als bij mannetjes (red.).

Foto uit deel 2 B
aden W

ürtem
m

berg

Foto’s van drie verschillende 
vrouwtjes van de blauwe 
glazenmaker Aeshna cyanea

© Jan E.D. Visser

© René Manger
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Derde jaargang, nummer 24    14 augustus 2005

Ria Kramer, Evert Puijman (onze gastheer), Gerard 
Abbingh en Ron Soenveld zijn 6 augustus 2005 naar 
het Echtenerveld geweest. Doel was het vinden van 
de noordse glazenmaker in deze regio. Niet eerder is 
de soort namelijk in zuidwest Drenthe aangetroffen.
Ondanks de buien hebben we 10 soorten gezien. 
We hebben 3 plekken bezocht. Eerst naar het 
Echtenerzand. Een mooi ven, toch te veel regen 
gehad. We konden niet op de mooie plekkken 
komen. Helaas geen noordse glazenmaker. Wel 
andere waarnemingen o.a. tangpantserjuffer, 
gewone pantserjuffer, koraaljuffer, zwarte heidelibel, 
steenrode heidelibel, watersnuffel en het lantaarntje. 
Vlinders: oranje zandoogje en ringslangen 4 stuks. 
‘S middags op naar de Gijsselterkoelen. Hier vonden 
we 1 huidje en 2 uitsluipingen van de noordse 
glazenmaker (zie foto). Het was dus bingo.
Verder nog koraaljuffer, tangpantserjuffer, gewone 
pantserjuffer, watersnuffel zwarte heidelibel en 
steenrode heidelibel. Nog een adder. Heel klein 
hoor en enkele vlinders, bont zandoogje en oranje 
zandoogje.
Op naar de Pesserkoelen. Geen noordse 
glazenmaker, wel koraaljuffer, watersnuffel, zwarte 
heidelibel, steenrode heidelibel, lantaarntje, 
paardenbijter, gewone pantserjuffer en gewone 
oeverlibel. Verder nog heideblauwtjes, boomblauwtje 
en oranje zandoogje. Ondanks het weer een hele 
leuke dag gehad.

Ron Soenveld

Eerste noordse winterjuffers en Vuur-
vlinders in de Weerribben

Onlangs in juli was ik in De Weerribben om de 
nieuwe generatie noordse winterjuffers te bekijken. 
Ik vond drie vrouwtjes van de soort.
Op een gegeven moment vloog er een Grote 
vuurvlinder voorbij. Een mooie gewaarwording. 
Leuk was dat tijdens het filmen van deze zeer 
zeldzame vlinder er een kleiner familielid bij kwam 
zitten, namelijk een kleine vuurvlinder. Dit samenzijn 
was echter van korte duur omdat blijkbaar voedsel 
concurrentie niet op prijs werd gesteld. Hierboven is 
het moment op een videostill te zien.

Excursieverslag Echtenerveld 6 augustus 2005

Uitgeslopen noordse glazenmaker

Grote - en kleine vuurvlinder op kattestaart.

© Ron Soenveld

© René Manger
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Sprinkhanennieuwsbrief

De landelijke e-mail libellennieuwsbrief LNN heeft 
een broertje! In navolging van de succesvolle 
libellennieuwsbrief is er een nieuwsbrief gestart over 
een andere orde, de sprinkhanen. Meer informatie 
over deze nieuwsbrief vind je op http://groups.yahoo.
com/group/sprinkhanennieuwsbrief/.

Marcel Hospers

Eerste zekere voortplanting Zuidelijke glazenmaker AESHAFFI in Nederland 

In een plasje is op 24 juli 2005 in Midden-Limburg de eerste twee Nederlandse larvenhuidjes gevonden van 
de Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis. Daarmee is hier nu eindelijk voortplanting van de soort zeker. 
Beide larvenhuidjes zijn van mannetjes. Verleden jaar werd een exemplaar van deze zuidelijke libellensoort 
in het Oude Diep gevangen. De kans om deze soort in Drenthe waar te nemen nemen dus toe.

Mogelijk voortplanting van 
bandheidelibel in Drenthe

Verleden jaar ontdekte Jan-Joost Mekkes in 
Dalen enkele exemplaren van de bandheidelibel 
Sympetrum pedemontanum. Jan-Joost zag dit jaar 
vanaf half juli tot en met eind juli 5 exemplaren van 
deze libellensoort. 
Op 2 augustus zijn Jan-Joost en ik gaan kijken of er 
mogelijk sprake is van voortplanting. Op de locatie 
zijn enkele vrij dicht begroeide kwelsloten met lichte 
stroming aanwezig. We vonden deze dag één jong 
vrouwtje die naar de spoorbaan vloog (zie videostill 
hiernaast). Helaas hadden we beiden niet zo veel 
tijd en vonden we die namiddag slechts één vrij jong 
exemplaar. Voortplanting van de soort in Drenthe 
is zeker niet uit te sluiten. Geschikt biotoop is 
aanwezig. We zullen zoeken naar larvenhuidjes om 
het aan te tonen.

Jan-Joost Mekkes en René Manger

Bandheidelibel juv. vrouwtje

Derde druk libellenwerkatlas Drenthe 
uitverkocht 

Op dit moment hebben meer dan 175 werkatlassen 
een eigenaar gevonden. De voorraad is op. Een 
aantal mensen heeft een bestelling gedaan maar 
zal dus nog even moeten wachten. Wanneer er 
voldoende bestellingen binnen zijn zullen de atlasjes 
worden gedrukt. 

Jaarverslag 2004 Libellenwerkgroep 
Drenthe 

De meeste LWD leden zullen inmiddels het jaar-
verslag via de TPG hebben ontvangen. We hopen 
met dit verslag een beeld te geven van wat we als 
werkgroep vorig jaar hebben gedaan. Tevens is 
het verslag een stimulans om naar libellen in onze 
provincie te gaan kijken. Dankzij EIS Nederland 
(libellendata) en De Vlinderstichting (financieel) 
hebben we dit verslag aan jullie kunnen presenteren. 
Dank ook aan Brand Valkenburg voor het layouten 
van het verslag.

Komende LWD activiteiten 

Op zaterdag 22 oktober gaan we zoeken naar 
nieuwe overwinteringsplaatsen van de noordse 
winterjuffer in Drenthe. 
In november gaan we libellenlarvenhuidjes 
determineren. De huidjes die jullie verzameld 
hebben kunnen dan worden gedetermineerd. 
Informatie over plaats en tijd volgen nog.

© Jan Joost Mekkes
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Derde jaargang, nummer 25     1 september 2005

Bandheidelibel nu voortplantend in 
Drenthe

Op 30 augustus jl. hebben we de bekende vindplaats 
van de bandheidelibel in Dalen (ZO Drenthe) nader 
bekeken. We troffen daar bij een sloot van 30 meter 
twee mannetjes en een vrouwtje aan (zie foto). 
De afgelopen jaren werd daar door Jan-Joost steeds 
exemplaren (m & v) waargenomen. De smalle sloot 
lijkt zeker geschikt en bevat langzaam stromend 
ijzerhoudend (kwel) water. Voortplanting van de 
soort is hier zeer waarschijnlijk.

Inmiddels bevindt zich in het zuidwesten van Drenthe 
(Meppel) een voortplantende populatie (mond.med. 
Peter de Boer). Hier werden op 28 aug. jl. meer dan 
10 exemplaren gezien en eiafzet.

René Manger en Jan-Joost Mekkes

Tengere grasjuffer nieuw op Hijkerveld

De tengere grasjuffer (vorm aurantiaca) zag ik voor 
de eerste keer op het Hijkerveld (zie foto hiernaast). 
De soort is hier nog niet eerder gezien bij mijn weten. 
Betekent een nieuwe stip op de kaart.
Verder zag ik vooral veel (honderden, en daar-
mee de meest voorkomende soort!) tengere 
pantserjuffers, geelvlekheidelibel, zwarte heidelibel, 
nog enkele venglazenmakers, watersnuffels en een 
tangpantserjuffer.

Minko van der Veen

Invasie Geelvlekheidelibel

Momenteel is er sprake van een invasie van 
Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum in 
Drenthe en in de rest van Nederland. Frans Koning 
(coördinator van de Libellenwerkgroep Zuid-
Kennemerland) meldt bijvoorbeeld dat de soort 
in de kuststreek van Noord-Holland meer wordt 
waargenomen dan in andere jaren.
Let vooral op zandpaden of op open stukken grond. 
Zelf zag ik de soort afgelopen week ook regelmatig 
in de Noordkop (Noord-Holland).

Geelvlekheidelibel

Tengere grasjuffer

Bandheidelibel

© Minko van der Veen

© Frans Koning
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Derde jaargang, nummer 26     9 oktober 2005

Bruine winterjuffer omgeving Uffelte

Els en Ben Prins vonden eind september een bruine 
winterjuffer (v) in hun tuin (zie foto). De soort is in de 
omgeving van Uffelte waargenomen. In het verleden zijn 
slechts enkele waarnemingen van de soort in deze regio 
gedaan. Vermoedelijk gaat het om zwervers. Mogelijk 
overwinteren de dieren in Drenthe.

Feestelijke afsluiting Libellenproject Nationaal Park Drents-Friese Wold

Op 27 september vond in Diever de feestelijke afsluiting plaats van het Libellenproject van de schooljeugd uit de 
gemeente Westerveld. Vijf OBS deden mee aan het project onder de uitgesproken bezielende leiding van Geert de 
Vries van het IVN Consulentschap Drenthe. Met een opkomst van meer dan 150 mensen was het een zeer geslaagde 
avond. Doormiddel van sketsches en allerlei presentaties werd het geleerde door de kinderen getoond. Na de pauze 
kon men drie workshops bezoeken. Zelfs een ven in het klein was nagemaakt (zie foto) en waren larvenhuidjes en zelfs 
imago’s verzameld.Verschillende instanties hebben het project begeleid zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
Het Drentse Landschap en Libellenwerkgroep Drenthe. Een zeer geslaagd evenement waarbij zeer goede reclame is 
gemaakt voor libellen !

Macro fotografie van vlinders en libellen

Op dinsdag 8 november wordt door Wieb van der Heide 
een lezing gehouden over macrofotografie van vlinders en 
libellen voor de Vrienden van de Heemtuin in Muntendam.
Plaats: NATUUR & MILIEU CENTRUM DE HEEMTUIN
Nieuweweg 127
9649 AD Muntendam
aanvang 19:30 uur, einde ca. 22:00 uur, toegang gratis, 
tevoren aanmelden:
Gré Kouwenhoven, telefoon 0598 - 323 521
Roelie Jonker, telefoon 0598 - 382 722

Drentse Libellenfoto’s op internet

Eelke Schoppers (LWD werkgroeplid) laat op zijn site 
http://www.naturepix.nl/libellen/ mooie libellenfoto’s 
zien van ondermeer Drenthe. Neem eens een kijkje op 
deze site.

© Els Prins
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 Derde jaargang, nummer 27     20 oktober 2005

Nog meer winterjuffers

Op 9 oktober met een excursie voor IVN Midden Drenthe 
vond ik twee noordse winterjuffers in het Hullenzand 
(Natuurontwikkelingsproject Mantingerveld) Ze vlogen op 

uit de pijpestroo langs een dichtgegroeid pad (‘atlasblok’ 
17.44.21.63) Verder vlogen er nog enkele zwarte 
heidelibellen en..rode heidelibellen rond.

Rob van der Es

Winterjuffernieuws
Op 10 oktober naar het Nijenslekerveld geweest en libellen 
gekeken rond het ven aldaar 205,8-541,9. 
Meest bijzonder waren een zwervende heidelibel en 
een mannetje noordse winterjuffer (ten noorden van het 
ven in veldje met Pitrus en Berken). Verder: 27 zwarte 

heidelibel, 2 paardenbijters, 10 bruinrode heidelibel, 3 
bloedrode heidelibel, 5 steenrode heidelibel en 23 tengere 
pantserjuffers.

Lisette Heikoop

Late waarnemingen

Afgelopen zaterdag 15 oktober maakte ik met mijn 
moeder een wandeling over het Dwingelderveld. Bij het 
Dolfingsveen (een hoogveenplasje vlakbij de vogelkijkhut 
Davidsplassen) vloog een eenzame man noordse 
Glazenmaker (Aeshna subarctica) rond die zich door de 
verrekijker goed liet bekijken. Duidelijk zichtbaar was de 
uitgebreide lichte tekening tussen de borststukstrepen 
op de zijkant van het borststuk en de ovale, bleekblauwe 
vlekken op het achterlijf. Op dezelfde locatie verder nog 
een Paardenbijter (Aeshna mixta), zwarte en steenrode 

heidelibellen (Sympetrum danae en Sympetrum vulgatum 
resp.) en enkele tientallen tengere pantserjuffers (Lestes 
virens). 
 
Op het Echtener Veld en omgeving waren op zondag 
16 oktober behalve paardenbijters, zwarte en steenrode 
heidelibellen en tengere pantserjuffers ook nog een 
blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea), enkele bruinrode 
heidelibellen (Sympetrum striolatum) en een tiental 
houtpantserjuffers (Lestes viridis) actief. 
 
Antoine van der Heijden

Wel of geen zuidelijke heidelibel in Drenthe ?

Voordat je het interessante verhaal van Peter de Boer 
gaat lezen op de volgende pagina’s moet ik eerst even 
het volgende melden. Later zal duidelijk worden waarom.

In augustus zocht ik een foto van een heidelibel voor 
een presentatie die ik toen moest houden. Nu trof ik in 
mijn bestand een foto aan van een flink rode heidelibel 
aan die ik in 2004 in de buurt van Assen heb gemaakt. In 
eerste instantie dacht ik dat het een zuidelijke heidelibel 

Sympetrum meridionale was i.p.v. een steenrode heidelibel 
Sympetrum vulgatum. Van de zuidelijke heidelibel zijn 
tot op heden slechts drie waarnemingen in Nederland 
bekend. De foto is toen via internet en de Commissie 
Waarnemingen Nederlandse Odonaten CWNO ter nadere 
determinatie voorgelegd.

Deze heidelibel (juli 2004) met 
rode pterostigma’s, erg gele poten 
en een rood borststuk met weinig 
borsttekening is een steenrode 
heidelibel. Binnen de soort is 
zo blijkt sprake van een grote 
variatie aan kleur en tekening. Dit 
exemplaar heeft bijvoorbeeld (nog) 
geen gekleurde vleugelladeren. 
Leuk om komende weken nog 
eens beter te kijken naar deze 
heidelibellen. 
  

Meer hierover op de volgende pagina’s
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Zo laat in het jaar nog lekker gemaakt worden met 
een mogelijke waarneming van een spannende 
zuidelijke soort is voor elke noorderling natuurlijk 
hartverwarmend. De melding van een mogelijke 
zuidelijke heidelibel, ditmaal in Friesland, heeft 
opnieuw geleid tot een discussie over determinatie 
moeiljkheden tussen vulgatum en meridionale. Onder 
bepaalde omstandigheden (vooral in de herfst ?) 
kunnen sterk uitgekleurde, afgevlogen vulgatums 
een uitgebreide roodadering in de vleugels vertonen, 
waardoor verwarring met meridionale (zelfs bij 
“conaisseurs”) kan optreden.

Eergisteren werd ik gebeld door Jan Dykstra uit Oudehaske 
met de vraag of ik eens naar wat dia’s van libellen wilde 
kijken die hij dit jaar gefotografeerd had. De Heer Dykstra 
had dit voorjaar de Friese libellencursus gevolgd in het 
bezoekerscentrum van het Drents-Friese Wold. Hij deelde 
mij mee dat hij dacht een Zuidelijke heidelibel te hebben 
gefotografeerd in zijn tuin (zie foto). Maandagmiddag 
hebben we samen naar zijn dia’s gekeken en er zat 
inderdaad een zeer verdachte heidelibel tussen. De foto’s 
waren niet helemaal scherp, maar duidelijk te zien waren de 
roodgekleurde vleugeladering en dito rode pterostigma’s. 
Daar-naast was de zijkant van het borsstuk zeer roodbruin, 
met weinig zwarte tekening en de poten zagen er erg geel 
uit. De Heer Dykstra zei dat hij met de veldgids libellen 
uitkwam op de zuid-elijke heidelibel en dat hij het lastig 
en verwarrend vond dat de teksten bij de heidelibellen 
niet eenduidig helder naar een juiste determinatie leiden. 
Ik kon hem daar geen ongelijk in geven, maar zei erbij 
dat de veldgids ook meer bedoeld was als een eerste 
kennismaking met de Europese soorten en dat er andere 
en (voor de beginner soms minder toegankelijke) betere 
determinatiesleutels zijn. 

Omdat de zuidelijke heidelibel zeer recent weer in 
Nederland wordt gezien en zijn areaal in NW-richting aan 
het uitbreiden is (oprukkend vanuit Noordwest-Frankrijk, 
west-Belgie naar Zeeland), is er een reële kans aanwezig 
dat zwervende exemplaren van deze soort vaker zullen 
opduiken in Nederland. Meer dan 100 jaar lang was het 
enige bekende Nederlandse exemplaar een mannetje 
dat in de 19e eeuw in de omgeving van Leeuwarden 
verzameld is (gedetermineerd als Sympetrum nigrifemur 
in Coll. Albarda, pas in 1968 herkend door Lieftinck als 

meridionale). Ik heb ondertussen verschillende foto’s 
van meridionale opgezocht op internet en in de boeken. 
Sommige foto’s van mannetjes (o.a. die in de libellenatlas) 
lijken echt sprekend op vulgatum met rode adering in 
de vleugels. Ik zou ze niet uit elkaar kunnen houden. 
Determinatie van een foto blijft een lastige zaak, omdat 
niet alle kenmerken goed zichtbaar kunnen zijn. Het 2e 
NederLandse ex. wat in 1994 in een tuin te Hardinxveld 
werd gefotografeerd en 6 jaar later vanaf een foto als 
meridionale is gedetermineerd moet dus wel heel erg 
duidelijk zijn geweest. Denkende over deze kwestie 
herinnerde ik mij dat ik in de afgelopen jaren met enige 
regelmaat vulgatum-mannetjes ben tegengekomen 
met uitgebreide rode vleugeladering. Ook de Zuidelijke 
heidelibel-melding van René Manger onlangs heeft dit 
nog eens naar voren gebracht. Dit dier is na deliberatie 
met CWNO niet geaccepteerd als meridionale, maar bleek 
ook een “rodige” vulgatum. Ik bezat zelf echter geen foto’s 
van deze rode vulgatums. Vanmiddag ben ik gelijk het 
bos ingeschoten in de hoop nog zo’n vulgatum te treffen 
en die eens goed te gaan fotograferen (van alle kanten). 
Ik had het stomme geluk dat ik inderdaad precies zo’n 
beest tegen het lijf liep (zag twee libellen totaal, met dat 
koude windje) en kon mooie plaatjes schieten. Het viel 
me nogmaals op hoe verdacht veel deze vulgatums op 
een meridionale kunnen lijken (als je deze laatste nooit in 
levende lijve gezien hebt). Ik ken meridionale zelf niet echt. 
Heb alleen eens een vrouwtje gevangen in Frankrijk. Deze 
was vrijwel zonder zwarttekening, maar ook dit vrouwtje 
leek oppervlakkig bekeken behoorlijk op een vr vulgatum. 
Indien je niet bekend bent met de zuidelijke heidelibel 
zijn ze dus gemakkelijk over het hoofd te zien en kunnen 
worden afgemaakt als wat licht gekleurde vulgatums.

Uit de tabel op de volgende pagina blijkt dat het onderscheid 
tussen beide soorten weliswaar in theorie te doen moet 
zijn. Het blijkt echter dat in de praktijk exemplaren van 
vulgatum gevonden kunnen worden die bij oppervlakkige 
beschouwing (of vanaf een foto waarop niet alle kenmerken 
zichtbaar zijn) verwisseld kunnen worden met meridionale.

Beste determinatiekenmerk voor de mannetjes is de vorm 
van de hamulus. De belangrijkste onderscheiden in het 
veld en voor foto’s zijn de vorm van het achterlijf (rechter 
bij meridionale en meer ingesnoerd bij vulgatum), de meer 
uitgebreide geelkleuring van de poten van meridionale 
en de vrijwel egaal rood (of rood-geel) gekleurde zijkant 
van het borststuk zonder duidelijke zwarte zijnaden van 
meridionale.

Bi dit verhaal zijn de foto’s van Oudehaske (9 sept 2005) 
en van Beetsterzwaag (18 okt 2005) te zien. Zoals 
ik het nu kan bekijken gaat het in beide gevallen om 
sterk uitgekleurde mannetjes vulgatum met uitgebreide 

Steenrode heidelibellen (Sympetrum vulgatum) met een knalrode vleugeladering 
zorgen voor verwarring met de Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale)

© Jan Dykstra
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(afwijkende ?) rode vleugeladering en pterostigma’s. Maar 
ik hou me aanbevolen voor de andere mogelijkheid. Beide 
dieren hebben net iets teveel zwart op de poten en het 
voorhoofd. Zijkant borststuk is echter bij beide wel vrijwel 
zonder zwarttekening (hoewel moeilijk te zien) en de 
vleugeladering en stigma’s zijn opvallend roodgekleurd.
Zowel René Manger als ik zijn in elk geval scherp op een 
mogelijke meridionale. Met de recente noordelijke opmars 

en enige kennis over het juiste onderscheid van beide 
soorten hopen we dat volgend jaar iedereen eens goed 
gaat letten op iets afwijkende, slanke, rode heidelibellen 
met rodige vleugeladering. Het is zeer goed mogelijk dat 
de volgende melding wel echt een zuidelijke heidelibel 
betreft. 

Peter de Boer

18-10-05

Beesterzwaag

Nieuwe populatie groene glazenmaker in Drenthe ontdekt !

Van EIS-Nederland kregen we als werkgroep recentelijk een bijzondere waarneming doorgegeven van 7 mannetjes en 
8 vrouwtjes Aeshna viridis in zuid Drenthe. De waarneming is bij EIS ingediend. Een tot dusver onbekende populatie. 

De groene glazenmaker was in Drenthe bekend uit de grensstreken met Groningen en noordwest Overijssel. Dit betekent 
dat we volgend jaar nader kunnen gaan kijken.

S. vulgatum © Christophe Brochard© Peter de Boer
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 Derde jaargang, nummer 28      26 oktober 2005

Na de regenperiode van de afgelopen tijd loopt het libellenseizoen nu snel af. In deze nieuwsbrief 
een kort verslag van een (tradionele) regenachtige LWD zoektocht naar winterjuffers in zuidwest 
Drenthe voor die-hards. Verder een nader bericht van Jan-Joost Mekkes over zijn onderzoek naar de 
voortplanting van de bandheidelibel in Dalen.

Nader bericht over de voortplanting van de bandheidelibel Sympetrum pedemon-
tanum in Dalen

Nu ik foto’s heb van het onderzoekje aan de bandheidelibel 
wil ik nog even e.e.a. toelichten. 

De eerste waarneming van een bandheidelibel bij de 
onderzoekslocatie was op 14 juli 2005. In totaal werden 
van 1 september tot en met 11 september tien exemplaren 
gemerkt. Twee tandems en eiafzet werd waargenomen. Op 
de foto’s is een tandem te zien van een gemerkt mannetje 
met een ongemerkt vrouwtje. Op de bovenste foto is de 
tandem bezig met eiafzet (verticaal). Onderste foto hangt 
de zelfde tandem boven de eiafzetplaats. Goed te zien 
is de rood-bruine (ijzerhoudend) bodem van de sloot. De 
dieren konden gemakkelijk aan de vleugelmerken worden 
herkend. Verder bleken de dieren wat betreft de variatie in 
vleugeltekening (donkere banden) ook te herkennen.
Het laatste vrij verse exemplaar bandheidelibel wat ik 

waarnam was een vrouwtje op 7 september 2005.

De zwarte heidelibel Sympetrum danae en de 
steenrode heidelibel werden ook ei-afzettend in de sloot 
waargenomen. De zwarte heidelibel zette de eieren vaker 
af aan het einde van de sloot waar meer oeverplanten 
stonden en waar minder stroming aanwezig was. 

Tevens heb ik ook bloedrode heidelibellen Sympetrum 
sanguineum, bruinrode heidelibellen Sympetrum 
striolatum, geelvlekheidelibellen Sympetrum flaveolum en 
steenrode heidelibellen Sympetrum vulgatum bij de sloot 
waargenomen.

Jan-Joost Mekkes

Waargenomen 
soorten bij de sloot 
in 2005:
 
 1. vuurjuffer
 2. azuurwaterjuffer
 3. variabele waterjuffer
 4. Lantaarntje
 5. Gewone pantserjuffer
 6. Houtpantserjuffer
 7. Weidebeekjuffer
 8. Platbuik
 9. Viervlek
10. Blauwe glazenmaker
11. Gewone oeverlibel
12. Paardenbijter
13. Zwarte heidelibel
14. Bloedrode heidelibel
15. Bruinrode heidelibel
16. Steenrode heidelibel
17. Geelvlekheidelibel
18. Bandheidelibel

© Jan Joost Mekkes
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Zondag 23 oktober 2005

Om 11.00 verzamelen bij het aangegeven punt in het 
Holtingerveld even ten noorden van Uffelte. Ja, gemakkelijk 
gezegd. Je zou er met de auto moeten kunnen komen. 
Maar de zandpaden waren modderig en er hadden die 
ochtend nog geen auto’s gereden dat was duidelijk. 
Misschien toch verkeerd begrepen? Zou iedereen bij de 
Blauwe Haan staan waarover ook in de aankondiging iets 
stond? Ook daar niemand te zien. Dan maar gewoon wat 
gaan wandelen in dit voor mij onbekende gebied. Dan kom 
ik vanzelf bij het vertrekpunt. En ja, daar aangekomen 
staan al twee auto’s. We zijn al met z’n vieren. 
Op zoek naar winterjuffers. Met lange stokken (winterjuffer 
disturbator) heen en weer zwaaiend door de pijpenstrootje 
pollen lopen we langzaam over het Holtingerveld. Na enige 
minuten gaat het mobieltje van René: ik blijk niet de enige 
te zijn die het niet direct kan vinden. Na een half uur zijn we 
met zes personen. Maar winterjuffers laten zich niet zien: 
het weer is ook niet al te best. Weliswaar geen wind en 13 
graden maar de zon laat het een beetje afweten. We zien 
trouwens geen enkele libel.

Om een uur of half één besluiten we naar het Uffelter 
binnenveld te gaan. Dan kan ik in ieder geval eindelijk 
eens een winterjuffer zien. Ditmaal geen probleem. Ze zijn 
er niet bij bosjes maar een paar kunnen we wel opjagen. 
Ook wordt er een gevangen zodat ik eens goed kan kijken 
hoe een noordse winterjuffer (want die blijkt het te zijn) 
er uit ziet. Gauw ook een plaatje schieten. Ook wordt er 
nog een steenrode heidelibel gevangen. Als we besluiten 
nog op een ander veld te gaan kijken komt er nóg een 
libellenenthousiast bij en zijn we met zevenen. 
Daarna gaan we naar het Wittelterveld (Natuurmonu-
menten), een voor iedereen onbekend gebied. Aanvankelijk 
hoor ik opmerkingen als: niet geschikt voor winterjuffers 
maar al lopend verandert het gebied en worden de echte 
kenners enthousiast. We zien geen libellen maar hoor wel 
de opmerking: hier moeten we beslist eens terugkomen. 
Aanwezig waren Anneke Hofstra, Lisette Heijkoop, Jeroen 
Breedenbeek, Ronald van Seijen, Ronald Reuderink 
(later), René Manger en ondergetekende.

Emile Gevers 

Winterjuffer zoektocht
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Derde jaargang, nummer 29      5 november 2005

Zoeksuggesties voor winterjuffers (Sympecma) 

Hoewel in september met zacht weer de winterjuffers 
soms in flinke aantallen op grotere heidevlaktes kunnen 
zitten, hebben ze liever iets meer beschutting en heb je 
meer kans op succes bij kleinere stukjes.
Wanneer wij een nieuw gebied bezoeken, kijken we op de 
kaart of er ook kleine stukjes heide omzoomd door bos te 
vinden zijn.
Wat verder verwijderd van de voortplantingsgebieden 
zoeken we het liefst eerst aan de westkant van een gebied, 
omdat dit het eerste deel van het bos/heide is wat van ver 
komende winterjuffers zullen tegenkomen en je daar de 
meeste kans maakt.
Ook hier is pijpestrootje veruit favoriet, op de voet gevolgd 
door struikheide.Het liefst in dikke pollen en struiken en 
wat door elkaar gemengd, waardoor er veel structuur 
ontstaat.Wat (jonge) boompjes zijn daarbij ook welkom 
voor extra beschutting.

Dit soort plekjes zijn veruit de favoriete stekjes voor de 
winterjuffers. Heide pijpestrootje en rondom beschut door 
bomen.

Overige mogelijke stekjes
Ruigteveldjes, kapvlaktes en pitrus veldjes zijn plekken 
waar je ze soms ook kunt aantreffen.Of ze hier ook 
overwinteren is nog niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk 
zoeken ze toch nog liever een heideterreintje op.
Vooral dichtbij de voortplantingsgebieden vonden we ze 
op deze locaties.

De zoekmethode
Het eerste jaar zochten we vooral door met het net zwaaiend 
de winterjuffers op te jagen en te vangen. Nadelen hiervan 
zijn dat je een kort bereik hebt en de winterjuffers pas 
vlak voor je opjaagt. Hierdoor mis je er nogal eens eentje, 
doordat ze ook naar de zijkanten wegvliegen en dat 

moeilijk zichtbaar is. We zijn toen met een lange stok gaan 
zoeken, langzaam zwaaiend zodat ze wat verder voor ons 
uit opvlogen en daardoor makkelijker zichtbaar waren. Dit 
jaar zijn we op de Sympecma disturbator overgegaan, 
oftewel een gewone vishengel van zo n 4 tot 5 meter. 
Hierdoor is het zoeken veel makkelijker geworden, door 
langzaam heen en weer te zwaaien trek je banen van 
zo n 8 meter breed door een gebied. Bij dit voorzichtige 
zwaaien ga je dan net door de toppen van de pijpestrootje 
of heide, waardoor de winterjuffers even opvliegen en 
weer gaan zitten, zodat je ze voorzichtig kunt bekijken. 
Wanneer je dan een paar baantjes door een gebied bent 
gelopen heb je een groot deel van het gebied bekeken, en 
weet je wel ongeveer waar je aan toe bent.
Hierbij moeten vooral stukken uit de wind en in de zon 
meegenomen worden.
Wanneer er in het terrein hogere delen zijn te vinden die 
wat beschut liggen zijn deze ook zeker de moeite waard 
om af te zoeken.
Het kunnen echter ook net laagtes zijn die uit de wind 
liggen. Bij het water zul je er vooral in het begin van het 
winterjuffer seizoen, niet veel vinden.Ze hebben daar veel 
last van andere libellen die willen paren en vechten.

 
Op de kaart goed uitziende zoeklocaties

Temperatuur
Wanneer het later op de dag of op een bewolkte dag te 
koud is, kunnen winterjuffers n kijken of het inderdaad een 
winterjuffer is.

Bruine winterjuffer:
Ook de bruine winterjuffer is een enkele keer te vinden 
tussen de noordse.
Deze heeft als eerste indruk vooral een contrastrijker 
tekening en wittere achterlijf aanhangsels.
Het borststuk gaat van de donkere bovenkant abrupt over 

http://www.libellen-drenthe.eu
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in een lichtere onderkant.
Bij de noordse gaat dit veel geleidelijker, ook is dit borststuk 
wat “drukker”.
niet meer vliegen.Gemiddeld kun je zoeken zolang je het 
zelf aangenaam hebt in een t shirt of een dunne trui. Dit 
zal ongeveer vanaf 15 graden zijn. Daarna laten ze zich bij 
verstoring vallen en zie je ze vrijwel niet meer. Op zonnige 
dagen met koude oostenwind kunnen beschutte plekjes in 
het bos nog wel erg warm zijn, daar kun je dus nog lang 
doorzoeken. De winterjuffers weten dit soort plekjes vaak 
wel te waarderen.

Belangrijk
Wat ik zelf erg belangrijk vind is dat er vooral op de mooiste 
stukken tegen de zon in gezocht word. Door de schittering 
van de vleugels zijn ze veel makkelijker te vinden en te 
volgen. Vooral in gebieden met lage dichtheden is dit erg 
belangrijk.
Zelf lopen we vaak een stuk om zodat we tegen de zon in 
kijkend het bewuste gebiedje inlopen.
Wanneer je meerdere baantjes wilt afzoeken kom je er 
soms niet onderuit om met de zon in de rug te zoeken, 
maar door strategische planning kun je dit wel zoveel 
mogelijk voorkomen.

Herkenning
Winterjuffers hebben een vrij duidelijk herkenbare vlucht.
Ze vliegen erg rechtlijnig, dwz niet schokkerig of heen en 
weer. Tegen de zon in kijkend zijn ze goed te volgen en zie 
je goed waar ze gaan zitten.
Door de geringe verstoring van een lange stok of disturbator 
vliegen ze meestal niet ver weg.
Wanneer ze dan gaan zitten kun je er voorzichtig heen 
lopen en even kijken of het inderdaad een winterjuffer is.

Bruine winterjuffer
Ook de bruine winterjuffer is een enkele keer te vinden 
tussen de noordse.
Deze heeft als eerste indruk vooral een contrastrijker 
tekening en wittere achterlijf aanhangsels.
Het borststuk gaat van de donkere bovenkant abrupt over 
in een lichtere onderkant.
Bij de noordse gaat dit veel geleidelijker, ook is dit borststuk 
wat “drukker”.

Ronald van Seijen & Anneke Hofstra

tekst & foto’s

© Ronald van Seijen
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Derde jaargang, nummer 30    7 december 2005

Lidmaatschap 2006

Als werkgroep proberen we onze bezigheden zo goedkoop mogelijk te organiseren. 
We vragen dit jaar weer een bescheiden bijdrage van € 5,-. Voor de LWD met (betalende) 52 leden is het sturen van 
acceptgiro’s te duur. Daarom vragen wij je het genoemde bedrag te storten op:

Postbank rekeningnummer 96.97.486
Ten name van Libellenwerkgroep Drenthe, Assen
Onder vermelding van “lidmaatschap 2006”

Afgelopen jaren hebben belangstellenden van de LWD de e-mailnieuwsbrieven ontvangen. We hebben besloten 
voortaan de LWD e-mail nieuwsbrief alleen aan betalende leden, beheersinstanties en de provincie Drenthe te versturen. 

Waarnemingen inleveren

Van een aantal LWD leden heb ik mooie lijsten met libellenwaarnemingen ontvangen. Hierbij het verzoek 
libellenwaarnemingen uit Drenthe van 2005 te mailen naar de waarnemingencoördinator (zie de colofon). 

Allerlaatste atlasjes worden gedrukt

Over enkele weken zijn er nog enkele atlasjes van “Libellen in Drenthe” (derde druk) 1995 tot en met 2004 verkrijgbaar. 
Dit i.v.m. enkele bestellingen die nog uit stonden. Wil je een laatste exemplaar hebben dan kun je deze bestellen. Hierna 
worden ze niet meer gedrukt. Het kan verkregen worden door € 9,- te storten op Postbank rekeningnummer 96.97.486 
van de Libellenwerkgroep Drenthe, Assen.Onder vermelding van “libellenatlas ”. Dan wordt het thuis gestuurd.

Libellenstudiedag Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie op 25 maart 2006 

In het Ecodrome in Zwolle zal op zaterdag 25 maart 2006 weer de jaarlijkse Libellenstudiedag worden gehouden. Een 
aantal interessante lezingen, een mystery quiz, een boekenstand met veel internationale libellenboeken, enz, enz.

Larvenhuidjes dag op 7 januari 2006

In het informatiecentrum van Natuurmonumenten in Fochteloo wordt door de LWD een larvenhuidjesdag georganiseerd. 
Zie verder het LWD programma 2006. 

© René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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Vierde jaargang, nummer 1    januari 2006

1001-soortendag Boomkroonpad

In het weekend van 27/28 mei 2006 organiseert 
Staatsbosbeheer op diverse plaatsen in het land een 
1001-soortendag. In onze omgeving gebeurt dat o.a. in 
Appelscha rond het Drents-Friese Wold, in Ruinen rond 
het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en bij 
het Boomkroonpad in de Boswachterij Borger. Voor deze 
laatste locatie heeft de LWD een uitnodiging gekregen 
om aan dit weekend deel te nemen voor het onderdeel 
libellen. Het is de bedoelen dat er gedurende 24 uur, 
van zaterdag 27 mei vanaf 15.00 uur tot zondag 28 mei 
tot 15.00 uur excursies worden gehouden voor diverse 
groepen organismen (o.a. paddestoelen, mossen, planten, 
vogels, vleermuizen, bodemdiertjes, vlinders, libellen, 
insecten algemeen enz.) alles rond het centrale thema van 
het Boomkroonpad “bomen en bos”. Naast natuurbeleving 
is een van de doelstellingen de biodiversiteit van het bos in 
kaart te brengen door zoveel mogelijk soorten te “scoren”.
Nu hebben de meeste libellen niet direct iets met bomen 
of bos maar door de vennen rond het Boomkroonpad er 

bij te betrekken kunnen ook de libellen in het programma 
opgenomen worden. 
Het is de bedoeling om aan een algemeen publiek wat op 
een doorsnee weekend in het bos te vinden is excursies 
te verzorgen van ca. anderhalf uur, voor groepen van ca. 
15 personen. 
Voor de LWD is het een mooie gelegenheid om libellen 
bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 
Voor we onze medewerking echter definitief toezeggen 
willen we eerst graag weten of er excursieleiders/sters 
beschikbaar zijn. Daarom deze oproep: wie heeft zin en 
tijd om op zaterdag 27 mei of op zondag 28 mei een of 
meerdere excursies te verzorgen. Met z’n tweeën samen 
een excursie verzorgen is ook mogelijk.

Reacties graag voor 1 maart 

Met belangstellenden zal contact opgenomen worden voor 
de verdere invulling.

Gerard Abbingh 

Jan Rocks uit Zwartemeer maakte deze foto van een roofvlieg (Asilidae) die een Watersnuffel verschalkt.

2006

© Jan & Annie Rocks
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De reden om een huidjesdag te organiseren was dat een 
avond meestal te kort is om lekker met larvenhuidjes aan 
de gang te gaan. Vandaar deze dag in het Fochteloërveen. 
In het informatiecentrum van Natuurmonumenten werd 
de eerste larvenhuidjesdag van de Libellenwerkgroep 
Drenthe gehouden. In totaal kwamen 16 mensen op deze 
activiteit af. Een goede opkomst. 
Gerard Abbingh gaf een korte inleiding over wat deze 
dag gedaan kon worden. Verder was men vrij om naar 
huis te gaan. Een Nederlandstalige determinatie-tabel en 
een begrippenlijst waren aanwezig en verder nog enige 
buitenlandse literatuur. Dankzij Geert de Vries van het 
IVN Consulentschap Drenthe hadden wij deze dag de 
beschikking over voldoende binoculairs.

Tegen 11:00 uur was een ieder achter een binoculair 
bezig met (meestal) eigen larvenhuidjesmateriaal op 
naam te brengen. Het bleek lastig om de aanduidingen 
als “vrij lange poten”, “lichaam meestal weinig behaard” en 

25 maart: NVL Libellenstudiedag 2006 

Op 25 maart organiseert de Nederlandse Vereniging voor 
Libellenstudie (NVL) in het Ecodrome te Zwolle weer haar 
Landelijke Libellenstudiedag. Tevens wordt de Algemene 
ledenvergadering gehouden. 

De NVL biedt een gevarieerd programma, waarin aandacht 
voor zeldzame libellensoorten uit Limburg en Friesland. 
Verder Libellen in een klimatologisch perspectief, Libellen 
in tropisch Afrika (Kongo) en een voorbeschouwing op de 
Atlas “Libellen in Europa”. 

Niet alleen presentaties maar ook een tweetal libellenfilms 
zal worden getoond namelijk de nieuwe DVD van “Libellen 

in Nederland” en een film met unieke beelden van 
overwinterende Noordse winterjuffer Sympecma paedisca 
in Nederland. 
Verder wordt de inmiddels populaire jaarlijkse libellenquiz 
weer gehouden, waarbij de herkenning van libellen 
opgefrist kan worden.
 
In de pauze is er een boekenstand van Wil Meijs. 

Datum: 25 maart 2005. Plaats: Ecodrome, Zwolle. Tijd: 
10.30 - 15.30 uur. Toegang: gratis. Zaal is om 10:00 uur 
open. 

Voor meer gedetailleerde informatie zie: www.brachytron.
nl.

dergelijke uit de tabel te begrijpen 
voor de beginners. Veel mensen hadden eigen verzamelde 
larvenhuidjes meegenomen. 

Om 15:00 uur hadden op een paar volhouders na de meeste 
mensen genoeg gedetermineerd. Een lange tijd door een 
binoculair kijken is best vermoeiend zeker als je het niet 
gewend bent. Enige mensen begonnen met een voorzichtig 
aanleggen van een eigen larvenhuidjesverzameling. Het 
ruilen van larvenhuidjes vond ook plaats. 

Het is leuk om een eigen referentiecollectie aan te leggen. 
Je kunt dan altijd vergelijking maken. De dag was een 
geslaagd begin van het jaar 2006! 

Dank aan de Vereniging voor Natuurmonumenten voor het 
gebruik van de accommodatie en de koffie & thee en het 
IVN Consulentschap Drenthe. 

Larvenhuidjesdag 7 januari 2006 in Fochteloo

http://www.libellen-drenthe.eu
http://www.brachytron.nl
http://www.brachytron.nl
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Libellenstudiedag 2006

Afgelopen zaterdag 25 maart vond in Zwolle de jaarlijkse Libellendag van de Nederlandse Vereniging voor 
Libellenstudie plaats. Onder de ruim 100 bezoekers was de Libellenwerkgroep Drenthe met een 10-tal deelnemers goed 
vertegenwoordigd. Er werd een afwisselend programma geboden met onder andere een overzicht van Rode Lijstsoorten 
in Friesland (om maar even dicht bij huis te blijven), rombouten in het Limburgse Roerdal (iets verder weg) en libellen 
uit Kongo (wel heel ver van huis). 

Drents-Friese inbreng was er van René Manger en Ronald van Seijen. Zij vertoonden prachtige videobeelden van de 
overwintering van de Noordse winterjuffer. De beelden zijn voor een groot deel gemaakt op het Uffelter Binnenveld. De 
waardering voor hun bijdrage was groot. Na de libellen MysteryQuiz, waarbij niemand, ook de “specialisten” niet, een 
100% score wist te halen, volgde de presentatie van de DVD “Libellen in Nederland”. Deze film, gemaakt door Weia 
Reinboud en Tineke de Groot, laat in 70 minuten alle Nederlandse libellensoorten zien. 

Alle opnamen zijn in Nederland gemaakt. De film is als geheel maar ook in delen of zelfs per soort te bekijken. Zij vormt 
een prima aanvulling op de veldgids Libellen en geeft veel informatie over het leven en gedrag van onze libellen. Voor 
bestelgegevens van deze DVD verwijs ik naar de site www.knnvuitgeverij.nl. Tijdens de pauzemomenten werden er over 
en weer ervaringen uitgewisseld en plannen gemaakt voor het aanstaande libellenseizoen. Al met al een hele geslaagde 
dag.

Gerard Abbingh

Jaaravond 18 april uitgesteld

Om twee redenen stellen we de de jaaravond 2005 uit tot later datum. We hebben namelijk nog geen gegevens van 
2005 voorhanden en tevens onvoldoende presentaties. In het najaar willen we een jaaravond organiseren. We kunnen 
dan ook het seizoen 2006 “meenemen”.

Wanneer iemand een bijdrage (presentatie) wil leveren of leuke ideeën voor deze avond heeft kan hij of zij dit uiteraard 
melden.

Nieuwe excursies
In augustus organiseren we twee extra libellenexcursies. Dit betreft een Groene glazenmaker excursie in de Peizermaden 
o.l.v. Jan Gerard (Groningen) op 29 juli 2006. Aanvang 15:00 uur. Verder een excursie naar de Bandheidelibel in Dalen 
o.l.v. Jan-Joost Mekkes op 26 augustus 2006. Aanvang 14:00 uur. Het excursie programma van dit jaar staat op de 
volgende pagina.

NJN organiseert zomerkamp in Hooghalen
Aankomende zomer gaat de insectenwerkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie op zomerkamp in 
de omgeving van boswachterij Hooghalen. Libellen staan in die periode uiteraard in de belangstelling. Van donderdag 3 
augustus 2006 tot zondag 13 augustus 2006 om 09:00 uur. Maximaal aantal deelnemers: 40 personen. Zie: http://www.
zomerkampen.njn.nl.
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Een avond is meestal te kort om larvenhuidjes op je gemak 
te determineren. Vandaar deze dag in het informatie-
centrum van Natuurmonumenten in het Fochteloërveen. 
Hier werd met succes de eerste larvenhuidjesdag van de 
Libellenwerkgroep Drenthe gehouden. 

In totaal kwamen 16 mensen op deze activiteit af. Een 
goede opkomst. Gerard Abbingh gaf een korte inleiding over 
wat deze dag gedaan kon worden. Een Nederlandstalige 
determinatietabel en een begrippenlijst waren aanwezig 
en verder nog buitenlandse literatuur. Tegen 11:00 uur 
had iedereen plaats genomen achter een binoculair en 
was bezig met (meestal) eigen larvenhuidjesmateriaal op 
naam te brengen. Het bleek voor de deelnemers lastig 
om in het begin aanduidingen uit de tabel als “vrij lange 
poten”, “lichaam meestal weinig behaard” ed te plaatsen. 
Door navraag en onderling overleg werden de begrippen 
al gauw eigen gemaakt.

Halverwege de middag hadden de meeste deelnemers 
voldoende kennis gemaakt met de wereld van de 
larvenhuidjes en zijn we uiteindelijk gestopt. Er werden 
onderling voorzichtig larvenhuidjes met elkaar geruild en 
zo een begin gemaakt met het aanleggen van een eigen 
referentieverzameling. 
Met zo veel belangstelling voor het determineren van 

Veel animo voor de Larvenhuidjesdag 7 januari jl.

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

13 mei Voorjaars excursie Amsterdamse veld
Onder leiding van Jan Rocks kunnen we “wolken” Vuurjuffers, Witsnuiten, Viervlekken en Maanwaterjuffers gaan 
bekijken. En wie weet Gevlekte witsnuiten?

17 juni Excursie Annermoeras
Dit mooie gebied van het Drentse Landschap gaan we in samenwerking met IVN Aa en Hunze inventariseren. Een 
aanrader.

29 juli Groene glazenmaker Peizermaden Jan Gerard (Groningen) doet reeds jaren onderzoek (moni-
toring) naar de Groene glazenmaker in dit gebied. Aanvang is 15:00 uur. 

26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

© Gerard Abbingh

larvenhuidjes is het organiseren, van een soortgelijke dag 
volgend jaar, een logisch vervolg.

Dank aan de Vereniging voor Natuurmonumenten voor de 
accommodatie en koffie & thee. Verder dank aan Geert 
de Vries van het IVN Consulentschap Drenthe voor het 
beschikbaar stellen van de binoculairs.

http://www.libellen-drenthe.eu
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In vergelijking met 2004 en 2005 zijn dit jaar bij een ven 
(Assen) de eerste Vuurjuffers Pyrrhosoma nymphula 
acht dagen later uitgeslopen. 

Het bewijs dat dit voorjaar grilliger is geweest dan de 
voorgaande twee jaar. Door regelmatig bij het ven te kijken 
(nulwaarneming) kon dit vastgesteld worden.

Uit het midden van Nederland kwam overigens op 21 april 
een eerste melding van verse imago’s Vuurjuffer. 

FENOLOGIE: Eerste Drentse libellen een week later dan de laatste paar jaar

Vuurjuffer

Seizoen nu echt los gebarsten!

De winter was lang en het voorjaar erg koud maar het 
libellenseizoen is nu explosief van start gegaan. Zo 
trof ik op 2 mei op het Hemelrijk bij Gasselte massaal 
uitsluipende vuurjuffers aan. Tevens vlogen er talrijke 
juveniele Smaragdlibellen rond en kon ik van deze 
soort enkele huidjes verzamelen. Op 3 mei slopen 
op een bosven bij Huis ter Heide tientallen Noordse 
witsnuitlibellen uit. Afgaande op de aantallen huidjes die er 
aan de stengels hingen moet het in totaal om honderden 
dieren gaan. Een larve was nog druk bezig een geschikte 
uitsluippositie te vinden, getuige zijn “gehannes” aan een 
aantal zeggenhalmen. Waarschijnlijk zijn er onder jullie 
al meer die allerlei uitsluipende en rondvliegende libellen 
hebben gezien. Zijn er leuke waarnemingen bij, meldt ze 
dan bij René voor een volgende Nieuwsbrief.

Gerard Abbingh

N
oordse w

itsnuitlibel

Onder leiding van Jan Rocks kunnen we o.a.“wolken” 
Vuurjuffers, Witsnuiten, Viervlekken en Maanwaterjuffers 
gaan bekijken. En wie weet Gevlekte witsnuiten?

Vorig jaar hebben we als libellenwerkgroep Drenthe ons 
met excuriseis geconcentreed op zuidwest Drenthe. Dit 
jaar willen we dat doen voor zuidoost Drenthe.
In dit mooie gedeelte van onze provincie is nog een hoop 
op libellengebied te ontdekken.

Inmiddels vliegen door het mooie weer van de afgelopen 
week al zeer veel libellen rond. Dit geeft een goed 
vooruitzicht voor as zaterdag.
Jullie zijn van harte welkom op deze eerste LWD excursie 
van dit jaar !

13 mei Voorjaars excursie Amsterdamse veld

© Gerard Abbingh

© René Manger
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JNM organiseert zomerkamp in Elp

Deze zomer organiseert het JNM een zomerkamp in 
Elp. De bedoeling is dat er excursies gehouden worden 
in de boswachterijen Sleenerzand, Schoonloo, Grolloo, 
Hooghalen, Borger en Gieten.
Het wordt een zomerkamp waarbij vooral insecten en/
of vogels de aandacht krijgen. Wat betreft insecten zal 
de meeste aandacht uitgaan naar libellen, dagvlinders, 
sprinkhanen, nachtvlinders en lieveheersbeestjes. Het 
kamp is van 23 juli t/m 2 augustus 2006. Het JNM wil graag 
een bijdrage leveren aan het libellenatlasproject van onze 
werkgroep. De Noordse glazenmaker Aeshna subarctica 
en de Tangpantserjuffer Lestes dryas zullen daarom 
speciale aandacht krijgen.

Bruine winterjuffer in Drents Friese Wold

Op 4 april 2006 vonden Ronald van Seijen en 
Anneke Hofstra de voor Drenthe zeldzame Bruine 
winterjuffer in het Drents Friese Wold. Het betrof een 
mannetje aan een bosrand. 

Noordse winterjuffers op Havelterberg

Op 8 april vonden Anneke Hofstra, Ronald van Seijen en 
René Manger op de Havelterberg in het zuidwesten van 
Drenthe twee Noordse winterjuffers Sympecma paedisca. 
Het was slechts 9 graden en met een klein beetje zon 
konden we twee exemplaren (m&v) kort opvliegend 
waarnemen. Tevens zagen we een jonge Adder die zich 
tegoed deed aan de zon. 

Van de Milieufederatie Drenthe hebben wij een 
uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een 
vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 20 mei a.s. Het 
thema van deze dag is “Water”. Na een ontvangst 
in Pompstation De Groeve volgt er een kort 
ochtendprogramma waarna een rondvaart met lunch op 

het Zuidlaardermeer. Aansluitend is er een busexcursie 
door het stroomdal van de Hunze. Deze dag wordt ons 
aangeboden als waardering voor onze vrijwillige inzet 
voor een mooi en duurzaam Drenthe. Wie het leuk vindt 
om aan deze dag deel te nemen kan zich bij mij tot 
uiterlijk 8 mei opgeven.

EXCURSIE LOCATIE 13 MEI

Verzamelen op de parkeerplaats aan de 
Zuidersloot te Weiteveen. 
Amersfoort coördinaten 265438-521446
Tijd: 11:00 uur.

U bent van harte uitgenodigd !

Uitnodiging Milieufederatie Drenthe

http://www.libellen-drenthe.eu
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Vooral in het voorjaar zoeken libellen de warmte op. 
Meestal op beschutte plekken. Wanneer deze plekken 
schaars zijn dan kan de behoefte blijkbaar groot zijn. Zo 
zag Ronald van Seijen in de Rottige Meenthe een zeer 
goed bezette boom (zie foto). Een niet alledaagse plaat. 
Smaragdlibellen, Variabele waterjuffers en Vuurjuffers 
lieten zich de zon welgevallen.

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zal as. 
zaterdag om 11:00 uur de libellenexcursie plaatsvinden in 
het Amsterdamse veld bij Weiteveen.
Jan en Annie Rocks zullen de excursie in dit voor hun zeer 
bekende gebied leiden. 
De excursie zal ongeveer twee uur duren.

Zeker deze periode met mooi weer zullen naar verwachting 
hoge aantallen libellen opleveren.

Jullie zijn van harte uitgenodigd. 

Excursie Amsterdamse veld zaterdag 13 mei as.

Bo(o)mvol !

NJN Libellendagen 24 & 25 juni
In het weekend van 24 en 25 juni worden in Nederland 
verspreid op allerlei plaatsen libellenexcursies gehouden. 
De Libellendagen worden georganiseerd door de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN).

Kijk voor meer informatie over data en precieze 
vertrekplaatsen en-tijden op de internetsite van de NJN: 
www.njn.nl libellendagen.

© Ronald van Seijen
© René Manger
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Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

17 juni Excursie Annermoeras
Dit mooie gebied van het Drentse Landschap gaan we in samenwerking met IVN Aa en Hunze inventariseren. Een 
aanrader.

29 juli Groene glazenmaker Peizermaden Jan Gerard (Groningen) doet reeds jaren onderzoek 
(monitoring) naar de Groene glazenmaker in dit gebied. Aanvang is 15:00 uur. 

26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

Een goed begin

Het is 7 mei 2006 en morgen mag pas officieel weer geteld 
worden voor het monitoringproject van de Vlinderstichting. 
Maar het weer is erg mooi dus toch maar erop uit. 
Het waait erg hard en ik heb de wind mee dus ik ben zo 
op het Fochterloërveen. Er lopen meer mensen rond: 
“Meneer bent u hier bekend”? Zouden ze verdwaald zijn? 
Dat kan haast niet: je kunt alleen maar links of rechts. 
Dus zeg ik: “Ja zeker”. “ Wat zijn dat voor plantjes”? is 
de vraag. “Eenarig wollegras” is mijn antwoord. “Ja, en de 
Erica bloeit zo mooi” ! “Erica”? “Daar is het nog een beetje 
vroeg voor”. Het blijkt uiteindelijk Lavendelheide te zijn (zie 
foto 1). Maar libellen zie ik niet.

Ze blijken hun toevlucht gezocht te hebben in het bos bij 
de uitkijktoren. Tientallen Vuurjuffers. Verder blauwe 
juffers. Een goed moment om weer even te oefenen. Wat 
was ook weer een kenmerk van Maanwaterjuffers? Oh ja: 
een groene onderkant van de ogen (zie foto 2). Ook zie 
ik een witsnuit: een Venwitsnuitlibel of Noordse witsnuitli-
bel (zie foto 3), maar welke ? En verder een uitsluipende 
Viervlek (zie foto 4).
De terugweg gaat moeizaam; nog steeds een harde wind 
maar mijn libellenseizoen is in ieder geval weer goed 
begonnen.

Emile Gevers 

Foto 1: Lavendel heide (links)

Foto 2: Maanwaterjuffer (midden)

Foto 3: Witsnuitlibel (midden onder)

Foto 4: Uitgeslopen Viervlek (rechts) 

© Emile Gevers

http://www.libellen-drenthe.eu
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Hierbij doe ik verslag van de gehouden excursie 
in het Bargerveen (Amsterdamse veld). De eerste 
excursie van de Libellen werkgroep Drenthe van het 
jaar 2006. 

Onder deskundige leiding van Jan Rocks gingen we 
met zeven mensen op stap om de ‘”wolken” libellen te 
bekijken.
Het weer werkte eindelijk eens een keertje mee, in 
voorgaande jaren was dat wel eens anders. Met een 
heerlijke temperatuur van ± 20°C bijna geen wind. 
Na de middag kwam er wat meer wind. De Noordse 
witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda was behoorlijk in 
aantal aanwezig, de juffers wat minder. Na een knik in het 
pad (zandweg) zagen we eindelijk de beloofde “wolken” 
libellen, dit waren vooral Watersnuffels, Maanwaterjuffers 
en Vuurjuffers.

De Noordse witsnuitlibellen vlogen hier ook behoorlijk. 
Voor de Viervlek was het misschien nog net even te 
vroeg om grote aantallen te zien. De volgende libellen 
werden in Km hok: X-co: 266 Y-co: 521 waargenomen:

Noordse witsnuitlibel > 100
Viervlek   < 100
Smaragdlibel  2 (voor het eerst in dit gebied waargenomen 
aldus Jan Rocks)
Vuurjuffer  > 100 veel tandems
Watersnuffel  > 100
Maanwaterjuffer > 100

In het andere km hok met de coördinaten 265-521 werden 
de volgende libellen-soorten waargenomen:

Noordse witsnuitlibel > 100

Viervlek  > 10
Vuurjuffer   > 100 
Watersnuffel  > 100
Maanwaterjuffer  > 100
 
Een heel bijzondere waarneming was een Maanwaterjuffer 
(m) die een Vuurjuffer als tandempartner te pakken had 
(zie onderstaande foto).
 
Ron Soenveld

Excursieverslag Amsterdamse veld van 13 mei 

Eerste Libellen 2006 (2)

In LWD Nieuwsbrief nr. 3 bespraken we de eerste libellen 
van dit jaar en nu een kort vervolg. 
Els Prins vond op 24 april zeven uitsluipende Vuurjuffers 
Pyrrhosoma nymphula in het Meeuwenveen bij Uffelte. 
Dit is vooralsnog de meest vroege waarneming van 
Vuurjuffers in Drenthe. 
Recent is de Grote keizerlibel ANAXIMPE ook uitgeslopen. 
Op 15 mei trof Els Prins

twee huidjes van de soort aan in het Oosterzand. 
Ook zijn de afgelopen dagen de eerste Azuurwaterjuffers 
Coenagrion puella gezien en vliegen de Maanwaterjuffers 
Coenagrion lunulatum nu volop. In zuid Nederland is de 
Tengere grasjuffer ISCHPUMI gezien, dus deze kan nu 
eerdaags ook in Drenthe waargenomen worden. Er is 
weer genoeg te zien.

Veel libellenplezier !   

© Ron Soenveld



65© Libellenwerkgroep Drenthe

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

17 juni Excursie Annermoeras
Dit mooie gebied van het Drentse Landschap gaan we in samenwerking met IVN Aa en Hunze inventariseren. Een 
aanrader.

29 juli Groene glazenmaker Peizermaden Jan Gerard (Groningen) doet reeds jaren onderzoek 
(monitoring) naar de Groene glazenmaker in dit gebied. Aanvang is 15:00 uur. 

26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

In zuidwest Drenthe werd door Ronald van Seijen 
op 14 mei een Bruine winterjuffer op een petgat 
waargenomen. Voor zover bekend zijn in Drenthe 
nog niet eerder territoriale mannetjes winterjuffer op 
geschikt voortplantingswater waargenomen. 

In een laagveengebied met diverse petgaten met o.a. 
Lisdodde hield dit mannetje zich op. De laatste jaren zijn 
in west en noord Drenthe waarnemingen bekend van 
Bruine winterjuffers. Vooralsnog betrof het echter alleen 
exemplaren in lage aantallen in de omgeving van vennen 
of soms ver daarbuiten. Ook zijn een paar jaar geleden 
verse exemplaren van de soort waargenomen (zie LWD 
Nieuwsbrief 12-2004, Rob van der Es).
Hoewel de videostill hiernaast niet zoveel details bevat 
(van ver af gefilmd) kun je toch aardig de achter elkaar 
liggende pterostigma’s zien en de scherpe scheiding 
van het bruine gedeelte van het borststuk en de lichte 
onderkant van het borststuk. Dit laatste is overigens 
kenmerkend voor de Bruine winterjuffer. t.o.v. de sterk 
verwante Noordse winterjuffer. 

Bruine Korenbout, een grensgeval..... 
Collega Willie Joosten woont 5 meter over de grens met Drenthe, 
net in Overijssel (bij Onna, Steenwijk) en fotografeert alles wat 
loopt, kruipt en vliegt in haar tuin. Eerder waren daar al Noordse 
winterjuffers Sympecma paedisca bij en nu deze beauty mannetje 
Bruine korenbout (zie foto). Ik heb haar gevraagd om zulke leuke 
soorten net even die 5 meter verder de provinciegrens te jagen.... 
zou leuk zijn voor de atlas.

Rob van der Es

Bruine winterjuffer op Drents petgat waargenomen

© Ronald van Seijen

© Willie Joosten
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Op18 mei vond ik bij Schipborg net als vorig jaar een 
Plasrombout. Na een tijdje vond ik tot mijn grote blijschap 
en zonder dat ik het verwacht had net zoals vorig jaar een 
Plasrombout bij Schipborg. Op een andere plaats dan 
vorig jaar maar wel binnen een straal van 150 meter. De 
vleugels moesten nog uitharden. Dus ze planten er zich 
nu zeker voort. Ondanks het harden was de libel wel erg 
vliegerig. Ik kon met m’n 300 mm lens door de vegatatie 
heen nog een foto maken, want ik wilde haar wel als bewijs 
op foto. 
Daarna wilde ik met m’n macro proberen wat jammer 
genoeg niet lukte want ze vloog daarna hoog op waarna ik 
haar niet meer kon vinden. 

Eelke Schoppers

Glassnijders en Beekrombouten bij 
Dalen
Enkele Glassnijders en twee Beekrombouten werden 
door Jan Joost Mekkes nabij Dalen waargenomen. De 
Beekrombouten zaten op 22 mei 2006 op dezelfde plaats 
als vorig jaar. Verleden jaar lukte de bewijsfoto niet. Nu met 
een nieuwe fotocamera dus wel. Zowel het mannetje als 
het vrouwtje konden worden vastgelegd. De “bewijsfoto” 
van het mannetje staat hiernaast. Vrijwel zeker zijn dit 
zwervers vanuit De Vecht net over de grens met Overijssel. 
Hopelijk krijgt de soort mogelijkheden in Drenthe.

Vierde jaargang, nummer 6     31 mei 2006

Plasrombout present

24 en 25 juni: libellendagen
In het weekend van 24 en 25 juni worden er op zeven 
plaatsen verspreid over Nederland libellenexcursies 
gehouden. Jeugdbonders van de NJN gaan dan, samen 
met andere libellenliefhebbers, op pad om libellen te kijken 
en op naam te brengen.
Iedereen is welkom om mee te gaan in: Kampina (NB), 
Amsterdamse Waterleidingduinen (NH), 

omgeving Utrecht (UT), Leggelderveld (DR), 
Kootwijkerveen (GE), Meijendel (ZH) en de Groote heide 
(NB). 

Voor meer informatie en om je op te geven kun je terecht 
op: 

http://www.libellendagen.njn.nl

© Jan Joost Mekkes

© Eelke Schoppers
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17 juni Excursie Annermoeras
Dit mooie gebied van het Drentse Landschap gaan we in samenwerking met IVN Aa en Hunze inventariseren. Een 
aanrader.

29 juli Groene glazenmaker Peizermaden Jan Gerard (Groningen) doet reeds jaren onderzoek 
(monitoring) naar de Groene glazenmaker in dit gebied. Aanvang is 15:00 uur. 

26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

Vrijwilligers gevraagd voor Akkerrandproject in Drenthe
Het project Actief Randenbeheer Drenthe is van start gegaan. De initiatiefnemers zijn de Provincie Drenthe, LTO-
Noord en de Waterschappen Hunze en Aa’s en Veld en Vecht. 

Het Tweejarige project is gestart in vier gebieden binnen Drenthe. Deze gebieden liggen in de buurt van Eexterveen, 
Tweede Exloërmond, Geesbrug en Amsterdamsche Veld. Per gebied wordt één perceel c.q. sloot gemonitoord.

Het project “Actief Randenbeheer Drenthe” is bedoeld om een antwoord te vinden op bovenstaande
vragen. Het project dient inzicht op te leveren in het rendement en de (on)mogelijkheden van het
perceelrandenbeheer op de volgende punten:
o De oppervlaktewaterkwaliteit
o De biodiversiteit
o De inpasbaarheid van randenbeheer op de agrarische bedrijven in Drenthe.

Het voert in deze nieuwsbrief te ver om hierover uit te wijden, maar diegene die interesse heeft in het project en een 
libellenroute (van een paar honderd meter) vier keer per jaar wil lopen tegen een vergoeding, neem dan even contact 
op met mij. Dan kan ik je meer gedetailleerde informatie over het project geven. Niet alleen libellen worden in dit project 
geteld, maar ook bijvoorbeeld planten, vogels en vlinders

Bruine korenbout
Cees Venema zag deze maand op twee verschillende 
dagen een Bruine korenbout bij Meppel (zie foto hiernaast 
van een mannetje). Het is duidelijk dat de soort in zuidwest 
Drenthe geen echte zeldzaamheid is.

© Cees Venema
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Het maaiseizoen gaat veranderen bij het waterschap 
Velt en Vecht. Dit betekent dat in een korter tijdsbestek 
dan voorheen alle taluds en bodems van haar 
watergangen zal worden gemaaid.

Deze verandering vloeit voort uit de gewijzigde Flora- 
en Faunawet en een gedragscode die de Unie van 
Waterschappen als overkoepeld orgaan van alle 
waterschappen in Nederland hierop laten opstellen. Op 
basis van de wet en de gedragscode laat het waterschap 
haar beleidslijn los dat de jaarlijks vóór 21 juni gemaaid 
moet worden. Dit heeft te maken met de bescherming van 
broedende vogels, reptielen en bloeiende of zaadvattende 
beschermde plantensoorten. Ook de planning van andere 
onderhoudswerkzaamheden, zoals baggeren en het 
schonen van watergangen, verandert door de nieuwe 
regels. Naar verwachting zal het gedragscode in het 
najaar gaan gelden. Waterschap Velt en Vecht heeft 
ervoor gekozen om dit seizoen al te beginnen met het 
nieuwe maairegime.

Onderhoud aan watergangen zoals dit nu gebeurt door 
het maaien van talud en waterbodem is belangrijk om 
het peilbeheer goed uit te kunnen voeren om de aan- en 

afvoerfunctie van de watergang te kunnen waarborgen. 
Watergangen hebben daarnaast een belangrijke functie 
voor natuur en landschap. Het onderhoud van watergangen 
wordt zoveel mogelijk afgestemd op de gebiedsfuncties. 
In landbouwgebieden wordt bijvoorbeeld een intensiever 
onderhoud gepleegd dan in natuurgebieden. De boeren 
zullen niet blij zijn met de verandering van het nieuwe 
maaiseizoen. De kans is groot dat ongewenste (akker)
onkruiden zich vestigen op de akker.

Dat het veranderen van het maaiseizoen zeer gunstig 
uitkomt voor de aanwezige amfibieën langs watergangen 
kan ik beamen. Vorig jaar tijdens het inventariseren 
in Ossesluis kwam ik meerdere kikkers tegen die 
verwondingen hadden na het maaien van watergangen. 
Ook enkele eendennesten werden vernietigd. Nog niet 
te spreken over de planten die zowel voor de zoveel 
voorkomende insecten als voedsel of waardplant dienen.

Hillie Waning Vos

Bron; De Toren 30-5-06

Vierde jaargang, nummer 7     7 juni 2006

Nieuw maairegime voor waterschap

Op zaterdag 17 juni organiseren we een excursie in het 
Annermoeras van het Drentse Landschap. Om 11:00 uur 
starten we vanaf de parkeerplaats bij Spijkerboor (zie 
kaartje). Leden van IVN afdeling Aa en Hunze zijn hiermee 
uitgenodigd i.v.m. de libellencursus van 2005 en omdat de 
afdeling met inventarisaties bezig is langs de Hunze.
De excursie zal ongeveer twee uur duren.
Jullie zijn hierbij allen uitgenodigd.

Libellenexcursie Annermoeras
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17 juni Excursie Annermoeras
Dit mooie gebied van het Drentse Landschap gaan we in samenwerking met IVN Aa en Hunze inventariseren. Een 
aanrader.

29 juli Groene glazenmaker Peizermaden Jan Gerard (Groningen) doet reeds jaren onderzoek 
(monitoring) naar de Groene glazenmaker in dit gebied. Aanvang is 15:00 uur. 

26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

Sierlijke witsnuitlibel in Limburg

Op dinsdag 6 juni 2006 werd door Kim Huskens op 
de Pietersberg in Maastricht een mannetje Sierlijke 
witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis waargenomen. Een 
bijzondere waarneming voor Nederland. De soort komt 
vooral voor in matig voedselrijke bosvennen, waar het 
mannetje vaak te vinden is op drijvende bladeren van 
bijvoorbeeld de waterlelie.

De laatste waarneming van de Sierlijke witsnuitlibel dateert 
uit 1970 van het Groot 

Malpieven bij Valkenswaard. De soort kwam toen voor in 
Noord-Brabant en Limburg. In de twintigste eeuw zijn ook 
waarnemingen bekend verspreid uit andere provincies 
(Ankeveen, Deventer, Lonnekermeer en Winterswijk). 

Na de verrassende vondst verleden jaar (ook na lange 
afwezigheid) van de Oostelijke witsnuitlibel in Nederland 
is dit zeer leuk nieuws.

Bron: LNN Nieuwsbrief 06:09

© Kim Huskens
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Verleden jaar werd de Oostelijke witsnuitlibel in 
Nederland herondekt. Dit was in zuidoost Friesland. 
Het is niet onredelijk om aan te nemen dat in Drenthe 
de soort ook gezien kan worden.

Mogelijke geschikte biotopen zijn grote vennen met helder 
water (onderwaterplanten) en met een verlandingszone 
(zie foto). 
Bij deze doen we een oproep om de komende tijd alert 
te zijn op “verdachte” witsnuitlibellen. Aangezien de soort 
weinig opvalt en veel gelijkenis vertoont met de andere 
algemenere witsnuiten is determinatie niet gemakkelijk.
Het gebruik van een goede verrekijker is dan ook 
onontbeerlijk. Met de verrekijker speuren naar laag over 
het water vliegende witsnuitlibellen kan wellicht resultaat 
opleveren. Let daarbij vooral op de witte uiteinden van het 
achterlijf. Deze vallen echt op. 

Vierde jaargang, nummer 8     14 juni 2006

Oostelijke witsnuitlibel LET OP !

Klaas van Haeringen vond op 9 juni in Boswachterij 
Grolloo een Gevlekte witsnuitlibel. Afgaand op andere 

berichten uit het land lijkt het erop of de soort beter is 
vertegenwoordigd dan eerdere jaren. 

Gevlekte witsnuit doet het goed dit jaar !

Excursie Annermoeras

In 2001 startte Stichting Het Drentse Landschap met het 
herstel van het stroomdal van de Hunze in o.a. het gebied 
Annermoeras. Bij Spijkerboor en omgeving meandert 
de Hunze het sterkst, daarom lijkt de rivier wel een 
‘Spikerboor’. Dit verklaart mede de naam van het dorp. 
Door de herstelwerkzaamheden is er anno 2006 een mooi 

nat natuurgebied ontstaan. 
Op zaterdag 17 juni zullen we o.l.v. René Manger de 
libellenfauna in het gebied gaan bekijken. Om 11:00 
uur verzamelen bij de parkeerplaats bij Spijkerboor zie 
daarvoor het kaartje in LWD Nieuwsbrief nr. 7. Verrekijker 
en laarzen mee en eventueel een insectennet.

© René Manger
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Vierde jaargang, nummer 9     20 juni 2006

Een foto van een Vuurjuffer, die een wel heel grote 
prooi aan het opeten is. Het slachtoffer is zo te zien een 
Azuurwaterjuffer. 
De foto is gemaakt op 3 juni 2006 op het Roggebotzand.

Gerrit Koopman
grekoo@tiscali.nl

1. Lantaarntje >100
2. Variabele waterjuffer > 10
3. Azuurwaterjuffer > 10
4. Platbuik 1 m
5. Gewone oeverlibel <5
6. Blauwe breedscheenjuffer >50
7. Grote roodoogjuffer >25
8. Viervlek < 10
9. Vuurjuffer 1
10. Bruine glazenmaker 1 ?
11 Weidebeekjuffer 1 vr. 

Hongerige Vuurjuffer.....

Excursie Annermoeras 17 juni 2006

NJN Libellendagen ook in Drenthe

Op zaterdag 24 juni zal op het Leggelderveld 
(Natuurmonumenten) door LWD-er Ronald Reuderink een 
libellenexcursie worden gegeven tijdens de Landelijke 
libellendagen van de NJN. Zie voor informatie op www.
libellendagen.njn.nl.

Vanaf het parkeerterrein begon de excursie met elf 
deelnemers. Een groep botanisten ging ons in het gebied 
voor. Na een korte inleiding van René, over onder andere 
de kleurvormen van vrouwtjes Lantaarntje, gingen we het 
gebied in. Veel Lantaarntjes en enkele Breedscheenjuffers 
dienden zich al direct aan. Het weer werd na een uur een 
stuk beter en konden ook de grotere libellensoorten worden 
waargenomen. Leuke waarnemingen deze dag waren een 
(vroege!) Bruine glazenmaker (hoewel niet door iedereen 
gezien) en een paringswiel Blauwe breedscheenjuffers. 
Hiernaast staat het aantal gevonden libellensoorten.
Volgende LWD excursie op 29 juli - Groene glazenmaker

© Gerrit Koopman

© René Manger
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Vierde jaargang, nummer 10     27 juni 2006

Na de LWD exursie op 17 juni in het Annermoeras ben ik 
die dag nog even verder geweest. In totaal ca 10 Grote 
Keizer, 20+ Smaragd, 5 Noordse Witsnuit, 1 copula 
Venwitsnuit (dacht ik, maar niet 100% zeker), 200+ Azuur 
(alleen mannetjes!!!), 10 Vuurjuffers, en 1 Weidebeek (aan 
een zuur ven NB) (alle Boswachterij Anloo). Daarnaast 
bij Taarlose Diepje ca 20 Weidebeek, 50+ Breedscheen 
en de nodige Lantaarntjes.Tenslotte op het Ballooerveld 
eindelijk 1 vrouwtje Watersnuffel. Maar 15 à 16 soorten op 
één dag is natuurlijk niet onaardig.

Overigens zijn de Koraaljuffers aan het uitsluipen (vandaag 
5 bij ven op Ballooerveld - + 10 Venwitsnuit, en 2 bij plasje 
bij Oudemolen - eerste dit jaar). Bij Schipborg vond ik een 
Azuurwaterjuffer met een afwijkende tekening (zie foto 
hieronder).

Dolf Ramaker

Gevlekte witsnuitlibel in Noord Drenthe 

Op 24 juni ving ik in een klein natuur-ontwikkelingsterreintje 
bij Langelo een Gevlekte witsnuitlibel (zie foto 
hierboven). In dit gebied inventariseert onze Vlinder- en 
Libellenwerkgroep van IVN_Roden dit jaar op vlinders/
libellen (voor Natuurmonumenten). 

Zag verder de afgelopen week rond Veenhuizen o.m. 
Maanwaterjuffer, Grote rood-oogjuffer, Venwitsnuit, 
Koraaljuffer.

Minko van der Veen

© Minko van der Veen

Veel soorten op een dag in Drenthe

© Minko van der Veen

© Dolf Ramaker
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De NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) 
organiseerde zaterdag 24 juni en zondag 25 juni 
Landelijke Libellendagen. Voor Drenthe was het 
Natuurmonumentengebied Leggelderveld uitgekozen. 
Dus zaterdag 24 juni op pad. Inclusief mijzelf waren dit 
vier man, waarvan drie vrouw. Een lage opkomst maar 
de excursie zelf was erg leuk en gezellig. Eén van de 
deelnemers, een NJN-ster, had nog nooit aan libellen 
gedaan. Maar zij had wel een goed libellennet gemaakt 
en gelukkig ving zij ook de nodige libellen. “Deze nieuwe 
libellenenthousiasteling en haar vader, die niet mee 
kon, zullen later nog met mij libellen rond Havelte gaan 
bekijken”.

We bezochten het Blauwe Meer, wat veenputten en 
twee vennetjes. Het was warm weer maar de zon zat 
regelmatig achter de wolken. Het effect van wel of geen 
zonneschijn op libellen werd dus goed gedemonstreerd. 
Onderstaand een lijstje van de waarnemingen. Op zich 
geen zeldzaamheden. Maar één van de deelneemsters 
heeft wel een Vroege glazenmaker gevangen!

Daarnaast vlinders waaronder 2 Dikkopjes en een 
sprinkhaan Wekkertje (Omocestus viridulus)
 
Ronald Reuderink   

Watersnuffel  >30
Koraaljuffer   10
Lantaarntje   1
Viervlek     >10
Gewone oeverlibel 4 
Platbuik   1
Smaragdlibel   1
Grote keizerlibel 2
Vroege glazenmaker 3

29 juli Groene glazenmaker Peizermaden Jan Gerard (Groningen) doet reeds jaren onderzoek 
(monitoring) naar de Groene glazenmaker in dit gebied. Aanvang is 15:00 uur. 

26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

Excursie Leggelderveld 24 juni 2006

© Ronald Reuderink
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Vierde jaargang, nummer 11     9 juli 2006

Enkele opmerkelijke 
libellenwaarnemingen uit Drenthe

Een Bruine winterjuffer werd begin juli in het Fochteloër-
veen waargenomen. Dit was een vers exemplaar. 
Voortplanting van de soort in dit deel van Drenthe is 
hiermee een feit. Rob van der Es meldt een verse Blauwe 
breedscheenjuffer uit de Drentse Hoofdvaart, waarvan 
blijkbaar de waterkwalitiet van deze vaart is verbeterd. 

Wat ons deed opveren uit de stoelen was de waarneming 
van tientallen Bosbeekjuffers in het Loonerdiep 
(waarneming.nl). Deze waarneming berustte (helaas) op 
een beginners determinatiefout. De Bosbeekjuffer heeft 
Overijssel en Drenthe (nog?) niet bereikt.
Tot slot een opmerkelijke waarneming van een Zuidelijke 
keizerlibel Anax parthenope in het stadspark van 
Groningen. 

Hoe maag-onvriendelijk zijn libellen?
Een opmerkelijk bericht over een kikker die een libel opeet uit Turkije. Beide dieren overleven dit gebeuren niet. Dit 
wellicht macabere verhaal (+ foto) is te lezen op http://www.sglibellen.de/aktuell.html.

Tijdens het monitoren van libellen in het Fochteloërveen 
kwam ik op mijn telroute jaarlijks enkele tientallen 
Koraaljuffers Ceriagrion tenellum tegen. De aantallen 
waren redelijk constant. Dit jaar heeft er echter een ware 
explosie aan Koraaljuffers plaatsgevonden want ik tel er 
momenteel vele honderden op mijn telroute terwijl er in 
de omgeving waarschijnlijk vele duizenden rondvliegen. 
Werkelijk ongekend! 
Naar de oorzaak kan ik slechts gissen. Wellicht gaat het 
om een eenmalig gebeuren, hoewel ik mij dat met de 
overdaad aan eiafzettende ?? haast niet kan voorstellen. 
Wellicht beginnen de vernattingsmaatregelen van de 
afgelopen jaren zich langzamerhand uit te betalen in 
meer voortplantingsmogelijkheden voor libellen in het 
algemeen en voor de Koraaljuffer in het bijzonder. Als 
er meer mensen zijn die buitensporig veel Koraaljuffers 
hebben waargenomen dan hoor ik dat graag.

Gerard Abbingh

Waanzinnig veel Koraaljuffers in 2006

Op een monitoringroute bij Taarlo werd ook een zeer 
groot aantal Koraaljuffers waargenomen. Ruim meer dan 
eerdere jaren. De Koraaljuffer neemt rondom dit ven na de 
schoning in 2001 elk jaar toe, maar dit jaar wel opvallend 
veel exemplaren. 

Volgend jaar zal blijken of 2006 een bijzonder Koraaljaar 
is geweest. 
Ook werden de afgelopen tijd bij enkele beeklopen van de 
Drentse Aa ook Koraaljuffers aangetroffen. 

Reactie op voorgaand bericht;
© René Manger
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29 juli Groene glazenmaker Peizermaden Jan Gerard (Groningen) doet reeds jaren onderzoek 
(monitoring) naar de Groene glazenmaker in dit gebied. Aanvang is 15:00 uur. 

26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

Jan Joost Mekkes (Dalen) meldde ons dat hij op 9 juli 
een vers imago van Sympetrum pedemontanum aantrof 
in de sloot waar vorig jaar eiafzet van de soort werd 
waargenomen. Een eerste exemplaar van dit jaar en 
hiermee is voortplanting van de soort in Drenthe een 
serieus feit. 
Verder werden door Jan Joost nog enkele “vreemde” 
libellensoorten bij de sloot (zie foto) waargenomen zoals 
bijvoorbeeld Koraaljuffer Ceriagrion tenellum (jawel, 
alweer) en Watersnuffel Enallagma cyathigerum. 

Op 26 augustus as. zullen we tijdens de LWD excursie de 
Bandheidelibel daar gaan zien en wellicht in de omgeving 
een andere libellenlocatie gaan bezoeken. 

Voortplanting van Bandheidelibel in Dalen aangetoond

Bandheidelibel bij Ruinen

Op zaterdag 8 juli werd door Cees Veenema een 
Bandheidelibel gezien bij de Ruiner Aa ter hoogte van 
Ruinen. Vermoedelijk gaat het hier om een zwerver net als 
voorgaande jaren in andere delen van Drenthe.

De komende maanden is het in Drenthe mogelijk om 
exemplaren van deze fraaie libellensoort tegen te komen. 
In feite kun je ze overal aantreffen.

Libellenavond Het Drentse Landschap

Stichting Het Drentse Landschap houdt op donderdag-
avond 13 juli om 20.00 uur in het informatiecentrum ‘t Ende 
een libellenavond. Belangrijk onderdeel vormt de dialezing 
“Hoe herken ik libellen en juffers” van Jan E.D. Visser die 
in het Reestdal voorkomen. Verder is er gelegenheid om 
de fototentoonstelling “Libellen van de Reest” te bekijken. 

Toegang gratis. Opgave tijdens kantooruren: 0592-313552 
of mail@drentslandschap.nl. Informatiecentrum ‘t Ende, 
Stapelerweg 20, De Stapel (bij De Wijk). 

Deze tentoonstelling is nog tot 1 november a.s. in het 
informatiecentrum ‘t Ende te bezichtingen.

© Jan Joost Mekkes

© René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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Vierde jaargang, nummer 12     14 juli 2006

Groene glazenmakers in Drenthe 
gezocht

Voor het uitvoeren van de Natuurbeschermingswet en de 
Flora- en faunawet is informatie nodig over aanwezigheid 
en ontwikkeling van bepaalde planten- en diersoorten. 
Reden waarom de provincie Drenthe een aantal 
projecten heeft opgestart om haar gegevens over vanuit 
natuurwetgeving belangrijke soorten te actualiseren. In 
dat verband zijn we onder meer geïnteresseerd in iedere 
waarneming van Groene Glazenmakers. Bij deze doen we 
dan ook een beroep op iedereen die (in het verleden of) 
recent een Groene Glazenmaker gezien heeft in Drenthe 
om zijn of haar waarneming aan ons door te geven. 
Vanwege de directe relatie met Krabbenscheer zijn ook 
meldingen over het voorkomen van deze vegetaties van 
harte welkom. Bijgaand kaartbeeld geeft een overzicht van de bij ons bekende verspreiding van deze plant. 

Ook hiervoor geldt dat we graag recente gegevens of 
gegevens op meer detail ontvangen. Binnenkort start een 
gerichte inventarisatie naar beide soorten. Als we met z’n 
allen alert zijn op deze soort, lukt het ons hopelijk om nog 
dit seizoen een compleet beeld te verkrijgen van deze 
boeiende soort!

Karin Uilhoorn
Provincie Drenthe, productgroep Landelijk Gebied
tel.: 0592 - 365 644 
e-mail: k.uilhoorn@drenthe.nl

© René Manger
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29 juli Groene glazenmaker Peizermaden Jan Gerard (Groningen) doet reeds jaren onderzoek (moni-
toring) naar de Groene glazenmaker in dit gebied. Aanvang is 15:00 uur. 

26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

Op mijn route in het Mantingerveld meer Koraaljuffers dan 
andere jaren. Niet van die grote aantallen als jullie hebben, 
maar hier ook meer dan anders.
 
Ronald Popken

Een koraaljuffer op de dubbele stripe in de Lindevallei (Fr.) 
(laagveengebied) en ik vond er ook een huidje van. Wie 
weet plant Koraaljuffer zich daar ook nog eens voort... 
Twee jaar geleden vonden we in een ander deel van de 
lindevallei (langehaag) twee koraaljuffers.

Ronald van Seijen

Las zojuist jullie tekstbijdragen in de Nieuwsbrief. Over 
de talrijkheid van de koraaljuffers. Van dit jaar weet ik de 
situatie zo niet eerlijk gezegd, maar heb wel ervaringen 
uit het recente verleden op de Dellebuursterheide. Daar 
kwam de soort ook altijd al voor, maar plotseling een jaar 
helemaal niet. Dat was na een relatief strenge winter. 
Kennelijk kunnen de larven maar slecht tegen vorst. 
Sindsdien neemt de soort weer gestaag in aantal toe en 
wordt deze ook in een ruimer gebied gezien. Er kan dus 
sowieso sprake zijn van een aardige aantalsschommeling 

door de jaren heen. Maar nogmaals, of er dit jaar extreem 
veel zitten weet ik zo niet (maar daar is eenvoudig achter 
te komen uiteraard).
 
Karin Uilhoorn

 Vorig jaar zijn wij medio juli naar het Fochteloërveen 
geweest en hadden daar bij één sloot langs het wandelpad 
over de grote vlakte veel (>150) paar Koraaljuffers (veelal 
ei-afzettend). 

Hans van Stijn

....de koraaljuffers zag ik eerder dus ook, maar na de 
cursus ben ik er toch heel anders mee bezig en zie je de 
dingen ook en probeer je ze een naam te geven. Zo zag 
ik vorige week een Geelvlekheidelibel, misschien vloog 
hij daar altijd al, maar nu “zie” ik hem. Zo ook met de 
Koraaljuffers, inderdaad massaal, werkelijk enorm! Maar 
of ze er eerder zo massaal zaten, ik “zag” ze toen wel, 
maar was met andere dingen bezig, dus ik kan niet zeggen 
of de voorgaande jaren ook zo gigantisch waren.....

Judith Bouma

Reacties op “Veel Koraaljuffers in 2006” uit de vorige nieuwsbrief

http://www.libellen-drenthe.eu
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Vierde jaargang, nummer 13     20 juli 2006

Op 15 juli zag Edwin de Weerd bij Broekhuizen al zes 
Bandheidelibellen. 
Zondag 16 juli ben ik er samen met Edwin en mijn vader 
Dick heen geweest en kwamen we op minimaal 28!!!! 
(gisteren was Edwin maar een klein stukje langs de sloot 
gelopen)

Daarvan waren er vijf tandems en vier hele verse ex 
(bewijst voortplanting en dat ze er vorig jaar ook al zaten). 
Deze 28 is het minimum want we hebben twee keer geteld 

en de terug weg kwamen we op 28, terwijl op een stukje 
sloot waar we de heenweg langs waren geweest en de 
terugweg geen exemplaren zaten.
Verder hebben we een gedeelte van de sloot niet 
geteld, daar zaten ongetwijfeld ook wat. Het is een mooi 
kwelslootje langs het spoor. Verder hadden we ook nog 
drie exemplaren in een klein natuurgebiedje bij Koekange.

Eelke Schoppers 

Veel Bandheidelibellen in zuidwest Drenthe

Enkele bevindingen op het 
Drouwenerveld

Op 18 juli werden een aantal vennen bezocht in het 
Drouwenerveld. De droogte van de laatste tijd begon 
duidelijk zichtbaar te worden. De meeste vennen waren 
sterk verdroogd en de veenmossen aan de randen geheel 
ingedroogd. Zeer veel Tengere pantserjuffers slopen uit. 
Op een gegeven moment kwam een wesp aangevlogen 
die een vers imago pantserjuffer uit de lucht sloeg en 
meenam naar een oude bloeiwijze van Riet op ongeveer 
2 meter hoogte. Daar begon het met eten. Er kon nog net 
een foto maken (zie hiernaast). Daarna vloog het met prooi 
weg.
In de literatuur is predatie van wespen op verse libellen-
imago’s bekend (zie De Nederlandse Libellen atlas) 
Verheugend was overigens het grote aantal Venwitsnuiten 
Leuchorrinia dubia op de vennen. Op één ven telde ik 15 
territoriale mannetjes. 
Verder een apart vliegende Watersnuffel (zie volgende 
pag.). Rode wesp Vespula rufa met een zojuist gevangen verse 

pantserjuffer. Het is niet duidelijk te zien, maar de wesp eet het 
gele jufferlijf. Rechtsonder hangt een afgebeten vleugel.

© Eelke Schoppers
© René Manger

© René Manger
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29 juli Groene glazenmaker Peizermaden Jan Gerard (Groningen) doet reeds jaren onderzoek 
(monitoring) naar de Groene glazenmaker in dit gebied. Aanvang is 15:00 uur. 

26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

Een Watersnuffel vrouwtje die haar huidje nog aan haar 
gekleefd had. Niet eerder gezien. Ze vloog ermee rond zonder 
al te veel beperkingen. 

Populaties Venwitsnuitlibel

Vorig seizoen kregen we weinig meldingen van 
de Venwitsnuitlibel Enkele meldingen van Venwit-
snuitpopulaties van de laatste tijd;

• Nabij Kloosterveen, Assen (Gerard Abbingh)
• Veenhuizen, dertig exemplaren en eiafzet (Minko van 
der Veen)
• Balloërveld (Eelke Schoppers)
• Drouwenerveld, Op twee vennen > 15 ex. en eiafzet 
(René Manger).

Waar blijven de Vuurlibellen in 
Drenthe?
Uit Overijssel worden dit jaar al geruime tijd Vuurlibellen 
Crocothemis erythrea gemeld.De soort wordt daar steeds 
vaker gezien en plant zich in zuid Nederland al voort. 
Voortplanting in Overijssel is waarschijnlijk een kwestie 
van tijd. Vorige jaren werd de soort ook in Drenthe gezien. 
Weliswaar in lage aantallen maar toch. In de Weerribben 
zijn de afgelopen tijd bijvoorbeeld meerdere exemplaren 
gezien. Let op zwervers ! Ze kunnen overal opduiken.

Kanaaljuffer in aantocht?
De opmars van libellensoorten naar het noorden kan in 
Drenthe een nieuwe libellensoort brengen. Ten zuiden van 
onze provincie zitten namelijk al grote populaties van de 
Kanaaljuffer Cercion Lindenii.

Voor velen is het een onbekende soort en deze blauwe 
juffer die vaak ver van de oever verwijderd 

vliegt, wordt vermoedelijk vaak over het hoofd 
gezien. De soort kan bij brede sloten en vaarten met 
submerse waterplanten worden aangetroffen. Voor de 
soortbeschrijving: zie Veldgids Libellen.
Zuidwest Drenthe is vermoedelijk het deel waar de soort op 
kan duiken. Opletten dus tussen de Grote roodoogjuffers 
Azuurjuffers en event. breedscheenjuffers.

© René Manger
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Vierde jaargang, nummer 14     25 juli 2006

Excursie Groene glazenmaker 

Zoals reeds enige tijd aangekondigd zal op zaterdag 29 juli een excursie Groene glazenmaker plaatsvinden. Onder 
deskundige leiding van Jan Gerard (Groningen) zal om 15:00 uur de excursie aanvangen. Jan heeft in dit gebied reeds 
jaren onderzoek gedaan naar o.a. de Groene glazenmaker. Hij kan alles over deze interessante soort vertellen. Echt 
een aanrader om de Groene glazenmaker in Drenthe eens te leren kennen.

Het startpunt ligt in 229,5 - 577,4. Daar begint een zijweg (zie kaart op de volgende pagina). De auto’s kunnen ook op 
een oude spoordijk parallel aan die weg geparkeerd worden.

Als we snel uitgekeken zijn dan kan uitgeweken worden naar een andere Groene glazenmaker locatie.

Opgeven voor de excursie of vragen bij Willem Klok. 

Helaas niet in Drenthe maar op 18 juli in de Weerribben 
zag ik een Vuurlibel. Met een telelens heb ik op ca. 5 meter 
afstand een foto genomen. Als foto natuurlijk kwalitatief 
weinig geslaagd, maar meen ik hier toch een bewijs voor 
deze soort te hebben (plat, rood achterlijf, rode poten en 
gele basisvlekken kleiner dan bij Sympetrum flaveolum). 
Verder twee mannetjes gezien naast nog 23 soorten 
libellen. 

Rienko Vanderschuur, Assen

Crocothemis erythraea Vuurlibel mannetje

NIEUW !
Field guide to the Dragonflies of Britain 
and Europe 

Auteur Dijkstra, Klaas-Douwe B; Lewington, Richard, 
Uitgever British Wildlife Publishing 
Taal Engels Prijs € 34,50 
22 * 14 cm, 320 pagina’s 
All the resident and migrant dragonflies and damselflies 
from the Arctic to the Sahara. Almost 1,000 illustrations 

© Rienko Vanderschuur
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29 juli Groene glazenmaker Peizermaden Jan Gerard (Groningen) doet reeds jaren onderzoek (moni-
toring) naar de Groene glazenmaker in dit gebied. Aanvang om 15:00 uur. 

26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

Locatie excursie Groene glazenmaker 29 juli 2006 PEIZERMADEN

http://www.libellen-drenthe.eu
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Vierde jaargang, nummer 15     4 augustus 2006

Regelmatig zie je juffers hun achterlijf omhoog-
strekken. Weten jullie welke functie dit heeft?
Bijgaande foto van dit gedrag maakte ik bij mijn vijver. 

 Minko Van der Veen

Inderdaad zie je waterjuffers vaak loodrecht op- en 
neergaande bewegingen met het achterlijf maken. De 
functie is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is het een 
manier om de vleugels (en achterlijf) schoon te maken 
door het langs elkaar te bewegen.

Gym-oefeningen van waterjuffers ?

 Lantaarntje

Naast de inmiddels bekende populaties Bandheidelibel 
bij Dalen en Meppel is er nu een noordelijker ontdekt 
in de buurt van Diever door medewerkers van het 
ecologisch adviesbureau Buro Bakker. Het lijkt gelijk om 
een behoorlijke populatie te gaan aangezien er liefst 7 
dieren tegelijk zijn waargenomen, te weten 5 mn en 2 vr. 
Het melden van deze belangwekkende vondst aan de 
LWD laat tevens zien dat wij als LWD-ers al een flinke 
naamsbekendheid hebben opgebouwd en men de LWD 
als serieuze partner ziet. Aangezien daar tevens het 
belang van de libellen mee is gediend zijn we daar heel 
blij mee.

Uiteraard benieuwd naar de populatie ben ik op 28 juli bij 
Diever wezen kijken: vier mn., één vr., twee tandems en 
een tandem in eiafzet. Een echte populatie dus. Ik heb ook 
diverse huidjes gevonden maar die moet ik nog uitzoeken. 
Wellicht zit er een Bandheidelibel tussen.

Gerard Abbingh

Nieuwe populatie Bandheidelibel in Drenthe

© Minko van der Veen

© Gerard Abbingh

Vervolg: Zoals bekend hebben Winterjuffers Sympecma de vier vleugels in rust langs één kant van het achterlijf. Bij 
winterjuffers heeft dit heen en weer bewegen een andere functie. Hiermee worden de vleugels aan de niet-zon kant van 
het achterlijf gelegd, zodat het dier in koudere omstandigheden maximaal profiteert van de instraling van de zon (W. 
Tiefenbrunner, 1990). Wellicht dat iemand over dit bewegen iets kan melden.
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26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. (zie hierboven) 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

Zoals reeds enige tijd aangekondigd zal op zaterdag 
26 augustus in Dalen een excursie Bandheidelibel 
plaatsvinden. Onder leiding van Jan Joost Mekkes 
zal om 14:00 uur de excursie aanvangen. Jan Joost 
heeft de soort daar ontdekt en vorig jaar is door hem 
voortplanting vastgesteld. Dit jaar zijn diverse verse 

Excursie Bandheidelibel

Bruine Korenbout nabij Norg

Kees van der Wal (Natuurmonumenten) vond in het beekdal 
van de Slokkert bij een van de poelen in de begrazing op 7 
juli jl. een Bruine korenbout. Het exemplaar zittend op een 
struik kon goed bekeken worden. Niet eerder is nabij Norg 
een exemplaar van deze soort waargenomen.

 

imago’s aangetroffen. De betreffende sloot bevat de eerste 
aangetoonde voortplantende populatie Bandheidelibel in 
Drenthe.

Het startpunt ligt op 248,5 - 524,5 (zie kaart hieronder). 
Vanaf Dalen de Dalerveense Straat volgen over de 
spoorlijn. Dan eerste weg links (Vliers). Dan een bocht 
naar links. Dit is een doodlopende weg. De auto’s kunnen 
aan de rechterkant van de weg worden geparkeerd.

Afhankelijk van de situatie, de behoefte en het succes kan 
later eventueel uitgeweken worden naar het Drosterdiep.

Jullie zijn van harte welkom. Contactadres Jan Joost 

http://www.libellen-drenthe.eu
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Vierde jaargang, nummer 16     10 augustus 2006

Bandheidelibel op nieuwe locatie

Afgelopen maandag 7 augustus besloot ik tijdens veldwerkzaamheden om toch eindelijk maar eens te stoppen bij dat 
ene slootje waar ik dat al veel langer van plan was. Nog maar amper 10 stappen bij de auto vandaan trof ik tot mijn 
grote verrassing een volledig uitgekleurd mannetje van de Bandheidelibel aan! Het dier was alleen, maar gedroeg 
zich wel territoriaal richting andere libellen. De sloot bevindt zich langs de Havelterweg, globaal tussen Ruinerwold en 
Havelte. De waarneming sluit daarmee goed aan op de recente ontwikkelingen die van deze soort in Drenthe gemeld 
worden. De libel bevond zich enkele kilometerhokken noordelijk van de gemelde beesten bij Broekhuizen (waar ik 
overigens eerder die middag een ijsvogeltje voorbij zag komen).
 
Karin Uilhoorn

Paringswiel van Bandheidelibel bij de “nieuwe” locatie te Diever. Tot nu toe bij elk bezoek minimaal drie tandems, 
enkele individuen en eiafzet van de Bandheidelibel gezien. 

© René Manger
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26 augustus Bandheidelibel Dalen. Een korte excursie naar de Bandheidelibel in Dalen o.l.v. Jan-Joost 
Mekkes. Aanvang 14:00 uur. (zie hierboven) 

2 september Excursie omgeving Bargerveen (Meerstal) 
Zoektocht naar vooral de Noordse glazenmaker. Zit die er nou wel of niet ? Jan Rocks zal ons de mooie plekken laten 
zien in dit stiltegebied dat normalitair niet voor publiek toegankelijk is. 

Excursieprogramma 2006 Libellenwerkgroep Drenthe 

Enkele leuke recente libellenwaarnemingen in Drenthe

Zuidelijke glazenmaker  2006-08-05 1 ex. ter plaatse Zuidwolde - Vlindertuin Edwin De Weerd 
Groene glazenmaker  2006-08-05 1 ex. ter plaatse Polder Matsloot - Roderwolde Wim van boekel
Groene glazenmaker  2006-03-08 1 ex. Ruiner Aa De Wolden Cees Veenema 
Bandheidelibel    2006-07-08 m& v Landgoed Rheebruggen Cees Veenema
Noordse winterjuffer  2006-05-08 1 vr. Uffelter Binnenveld René Manger

bron: waarneming.nl

Wanneer spreek je nu van een voortplantende libellenpopulatie?

Als je libellen eieren ziet afzetten ?......, of wanneer je verse imago’s en huidjes aan de waterkant vind? In de praktijk 
gaan we met dit begrip nogal los om. Misschien bij velen van jullie bekend, maar toch goed hierover duidelijkheid te 
geven.
Bijvoorbeeld in LWD Nieuwsbrief 13 stond een stukje over “Voortplanting van de Bandheidelibel in Dalen nu echt 
aangetoond”. Vanwaar die voorzichtigheid? Jullie hebben daar toen toch in 2005 al eiafzet waargenomen? (De larven 
van de Bandheidelibel ontwikkelen zich overigens binnen één jaar tot imago). 
We zijn met het constateren van eiafzet van libellen enigszins voorzichtig, aangezien eiafzet nog niet hoeft te leiden tot 
een succesvolle voortplanting. Belangrijker is het vinden van verse imago’s en larvenhuidjes. 

Feitelijk kan men pas van een voortplantende libellenpopulatie spreken wanneer verse imago’s en/of larvenhuidjes 
gedurende (minimaal) vijf jaar achtereen worden waargenomen. 

Aparte kikker

Deze foto kregen we van Miranda Diependaal uit Groningen 
opgestuurd met de vraag wat voor kikker dit is en is wel-
licht leuk om te laten zien. De kikker werd aangetroffen in 
een Groningse tuin. Het gaat hier om een Bruine kikker. 
Wel één met erg grote zwarte vlekken. Het lijkt daardoor 
een andere soort kikker. 

© Miranda Diependaal
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Vierde jaargang, nummer 17     28 augustus 2006

Bandheidelibel bij Hoogeveen

Vandaag was ik aan het werk in de omgeving van 
Hoogeveen. Daar zag ik tot mij grote verrassing een 
bandheidelibel. Helaas maar kort. Het beestje vloog voor 
mij op en tevens van mij af. Het was ofwel een vr. dan wel 
juv mn.
De biotoop is als volgt te beschrijven. Het betreft een recent 
gegraven (waarschijnlijk vorig jaar) smalle zeer ondiepe 
sloot die evenwijdig loopt met het Oude Diep [229-528]. 
Het talud is aan beide zijden flauw glooiend. Grotendeels 
met nog kale oevers en met wat pioniervegetatie. Op de 
bovenzijden (vlakke gedeelte) met ruige begroeiing van 
akkeronkruiden en vooral plaatselijk veel akkerdistel. Dit 
slootje ligt temidden van een open weilandgebied. Dit 
gebied is deels ingericht als toekomstig natuurgebied en 

Excursie Bandheidelibel

Afgelopen zaterdag vond in Dalen, onder leiding van Jan 
Joost Mekkes, een excursie plaats met als hoofddoel 
de Bandheidelibel te zien. Uit voorzorg had Jan Joost ‘s 
morgens al even gekeken of “ze” er nog zaten, want ja, het 
weer was de laatste tijd nu niet echt wat je noemt “goed 
libellenweer”. Tot zijn geluk trof hij nog twee dieren aan. 
In de achtertuin van de Fam. Mekkes gingen ‘s middags 
vervolgens 10 LWD-ers (inclusief een laatkomer) onder 
goede weersomstandigheden op pad. Ondanks intensief 
speurwerk mocht het helaas niet zo zijn, de Bandheidelibel 
was en bleef onvindbaar. Jammer natuurlijk, maar met 
veel Gewone pantserjuffers en Lantaarntjes, een enkele 
Watersnuffel, Zwarte heidelibel, Steenrode heidelibel, 
Kleine rood-oogjuffer en Paardenbijter hebben we toch 
genoeg leuke libellen gezien. En het valt mij altijd weer 
op dat we onze aandacht bij gebrek aan libellen heel 
gemakkelijk naar iets anders verleggen, zoals planten, 
vlinders en deze maal ook een prachtexemplaar van een 
Tijgerspin, een joekel van een vrouwtje nog wel. 

Aan het eind van de middag bezochten we nog een mooie 
plas waar in de oeverzone een zeer grote zeldzaamheid, 
namelijk Moerashertshooi, prachtig in bloei stond. Het 
betreft hier de enige groeiplaats van deze soort in Drenthe. 

Hier zagen we nog een flink aantal Bloedrode heidelibellen 
en een Blauwe glazenmaker. Met dank aan de familie 
Mekkes voor de gast-vrijheid, kunnen we terug kijken op 
een mooie middag.

Gerard Abbingh

heeft tevens waterbergende functie tijdens (dreigende) 
wateroverlast. 

 Bert Oving

Tijgerspin

© René Manger
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Enkele recente libellenwaarnemingen in Drenthe

Bandheidelibel   2006-08-19 1 m. Galgenberg - 4 m. bij Hees Edwin De Weerd 
Noordse winterjuffer   2006-08-19 3 ex. Uffelter Binnenveld   Els Prins

Resultaat Excursie Groene glazenmaker

Van Jan Gerard vernamen we dat er tijdens de Groene glazenmakerexcursie in Peize acht deelnemers waren.
De volgende soorten werden gezien: Groene glazenmaker, Paardenbijter en Bruine glazenmaker. Van alle drie ook 
larvenhuidjes. Detailkenmerken van de larvenhuidjes van deze soorten zijn uitgelegd.
Verder Gewone oeverlibel, Bloedrode heidelibel, Steenrode heidelibel, Gewone pantserjuffer, Blauwe breedscheenjuffer, 
Lantaarntje en enkele variabele waterjuffers. Ook nam iemand een Koraaljuffer waar. Een geslaagde excursie. Jan, 
nogmaals dank voor je tekst en uitleg !

Op zaterdag 2 september 2006 verzamelen we om 10:30 
uur op de parkeerplaats aan de Verlengde Schepersweg 
(zie bij de pijl op de kaart hierboven, 265-525). Onder 
leiding van Jan Rocks zullen we dit unieke gebied gaan 
inventariseren.

Deze excursie zijn we vooral gespitst op de eventule 
aanwezigheid van Noordse glazenmaker Aeshna 
subarctica in het gebied.

Diegene die een goed insectennet hebben worden 
verzocht dit mee te nemen. Verder zijn uiteraard een 
verrekijker en larvenhuidjesdoosjes nuttige attributen.

Vanaf Klazinaveen (linksboven op de kaart) volgt men 
de richting Weiteveen op de Dordse Dijk. Bij Barger-
Oosterveen slaat men linksaf de Verlengde Schepersweg 
op. Aan de rechterhand bevindt zich een parkeerplaats 
van Staatsbosbeheer (staat van te voren aangegeven).

Uitnodiging excursie Bargerveen op 2 september 2006, Noordse glazenmaker

Noordse glazenmaker vrouwtje

© René Manger
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De dag voordat de Libellenwerkgroep Drenthe in het 
Bargerveen (Meerstal) een inventarisatie naar de Noordse 
glazenmaker zou houden werd een mannetje van de 
soort in het gebied gevonden. Hiermee was de excursie 
al geslaagd voordat deze nog moest beginnen. Een 
opvallend gegeven ….

In 1991 heeft Marcel Wasscher o.a. de Libellenfauna van 
het Bargerveen geïnventariseerd. In zijn verslag * uit 1992 
schrijft hij over de Noordse glazenmaker:

“De soort is hier (Meerstal) nog nooit met zekerheid 
vastgesteld. Delen van de drijvende veenmospakketten 
lijken niet geheel ongeschikt als biotoop voor deze soort. 
Ondanks het feit dat de soort in 1991 niet vastgesteld is 
moet niet uitgesloten worden geacht dat deze soort zich in 
het gebied zal kunnen vestigen”.

Jan Rocks en Tinus Knecht vonden op 1 september 2006 
een Noordse glazenmaker. Een historisch feit. Het diertje 
had misvormde vleugels (zie foto’s). Duidelijk was het 
dat het exemplaar in het Bargerveen was uitgeslopen. 
Vermoedelijk door de regen zijn de vleugels tijdens het 
uitsluipen misvormd geraakt en kon daardoor niet vliegen. 

Het mannetje hing de dag er na nog op ongeveer dezelfde 
plek. Tijdens de excursie hebben we daarom goed de 
typische kenmerken van de Noordse glazenmaker kunnen 
bekijken. 
Blijkbaar hebben veenputten in het gebied een 
geschikt stadium voor de voortplanting van de Noordse 
glazenmaker bereikt. Met deze waarneming is nu de soort, 
uitgezonderd het uiterste noorden, in de gehele provincie 
waar te nemen en is hiermee nu goed in kaart gebracht. 

Om 10:30 uur gingen we met zeven mensen het gebied in. 
We hadden aardig weer, maar de natte augustus maand 
liet, zoals later bleek, lage aantallen libellen zien. Aardige 
vondst waren enkele Tengere pantserjuffers Lestes virens 
die vooralsnog niet of nauwelijks in het gebied werden 
gezien. Verder hebben we o.a. genoten van het zeer grote 
aantal jonge Adders en jawel, alweer een Tijgerspin. Zie 
het kader voor de waargenomen libellensoorten op de 
volgende pagina. Een mooie dag en waardige afsluiter 
van het excursieseizoen 2006.

* Wasscher, M., 1992. Libellen in het hoogveenreservaat het 
Bargerveen. Staatsbosbeheer, Drenthe-zuid. Pesse.

Vierde jaargang, nummer 18     2 september 2006

Noordse glazenmaker voor het eerst in Bargerveen waargenomen

© Tinus Knegt
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Jan Rocks met de Noordse glazenmaker (m) bij het ven op 2 
september 2006 tijdens de excursie in het Bargerveen. 

Libellensoorten Bargerveen 
(Meerstal) 2 september 2006

Watersnuffel
Steenrode heidelibel
Bruinrode heidelibel

Gewone pantserjuffer
Tengere pantserjuffer

Paardenbijter
Venglazenmaker
Zwarte heidelibel
Geelvlekheidelibel

Noordse glazenmaker

© René Manger

© René Manger

© René Manger

© Tinus Knegt
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Vandaag 2 september 2006 vond ik dit stelletje Noordse 
glazenmaker op het Balloërveld. Hiermij lijkt me voort-
planting wel vastgesteld. Ik kreeg één kans om een foto te 
nemen en daarna vlogen ze op en zorgde een windvlaag 
dat ik ze kwijt was. 

Meer zoeken leverde niets op in de omgeving maar het 
weer was er ook niet bepaald naar. 

Eelke Schoppers 

Noordse glazenmaker paringswiel Balloërveld

© Eelke Schoppers
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Vierde jaargang, nummer 19     8 september 2006

Zuidelijke heidelibel nadert Drenthe heel dicht

De Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale is één van 
de zuidelijke libellensoorten die de laatste jaren steeds 
meer richting het noorden trekken. Afgelopen weken is een 
tweetal Zuidelijke heidelibellen in de buurt van Drenthe 
waargenomen. Eén in Overijssel en een mannetje in de 
omgeving van Kuinre (Flv). Deze plaats ligt op de hoogte 
van Havelte, Pesse enz....

Het is goed mogelijk om de soort in Drenthe aan te treffen. 
Komende weekend wordt het mooi weer en wellicht dat 
de volgende tips het ontdekken van de soort enigszins 
makkelijker maakt. Er is helaas echter één groot nadeel. 
De soort lijkt namelijk erg op de Bruinrode - en Steenrode 
heidelibel. 

Toch zijn er gelukkig enkele determinatiekenmerken die 

opvallen. Ik begin met de minst duidelijke namelijk dat de 
soort een slanke indruk maakt.
Vaak heeft de soort (rode) mijten aan de basis van 
de vleugels (zie foto rechtsonder), iets wat de andere 
heidelibellensoorten in Nederland niet of nauwelijks 
hebben. Verder is het borststuk aan de zijkant licht en met 
zeer weinig tekening. De mannetjes zijn rood en missen 
i.t.t. de andere heidelibelsoorten de streepjes op de 
laatste achterlijfsegmenten (zie foto). Tot slot zijn de poten 
gestreept en maken een lichtere indruk.

Het beste is om van de libellen foto’s te maken om zo later 
tot een juiste determinatie te komen. Een waarneming van 
de soort betekent overigens een nieuwe libellensoort voor 
Drenthe. We zijn benieuwd....!

Sympetrum meridionale© René Manger © René Manger
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Programma De Koppel

Op 16 september wordt er een cursus gegeven voor 
flora en fauna inventarisatie door Kars Veling van De 
Vlinderstichting in de Koppel in Hardenberg. Zij die zich 
willen opgeven kunnen contact met mij opnemen. Niet op 
dinsdag en donderdag.’S avonds geen probleem (ben wel 
veel de hort op, kennen we wel toch?). 
Dan is er op de zondag 17 sept. veldwerkdag van de VOFF 
(Vereninging voor Flora en Faunaonderzoek) opgeven bij 
Kris Joosten; voff@voff.nl.

Verder zijn er nog een aantallen lezingen op de vrijdagen 
met diverse thema’s; 

15 sept. Annemarie van Diepenbeek over diersporen 
22 sept. Ruud Krol, Orchideeën 
29 sept. Roeleke Steentjes, Zoogdieren 
6 okt. Albert Gelissen, Insecten 
13 okt. Bernard de Vries, Paddestoelen 
20 okt. Achilles Cools, Kauwtjes en andere 
kraaiachtigen (ooit in de Stoel van Rick Felderhof 

geweest) en Frans Kuenen met Reptielen en Amfibieën. 

De avond begint om 19.30 uu in het NAC De Koppel in 
Hardenberg. Vooraf opgeven in De Koppel tel; 0523-
273388. 

Tot slot zoek ik voor de zaterdagen en zondagen die 
daarop aansluiten t/m 28 oktober excursieleiders met 
diverse thema’s die mensen het veld in willen nemen of 
iets wil vertellen hoe zij/hij te werk gaan in het veld. Zij 
kunnen contact opnemen met; 
 

Hillie Waning Vos
St. Natuurbehoud Noordoost Overijssel
tel. 0523-682105, 
e-mail; hilliewaning@wanadoo.nl.
www.snno.nl, 
www.dekoppel.com

In de vorige LWD Nieuwsbrief werd de vondst van de 
eerste Noordse glazenmaker in het Bargerveen gemeld. 
Op dit bericht volgde enkele reacties. 

Reactie Marcel Wasscher: “Reeds het jaar na mijn 
inventarisatie in 1993 werd er door medewerkers van 
Stichting Bargerveen een mannetje gemeld uit de tuin van 
het SBB in Zwartemeer. Deze waarneming is mogelijk nooit 
in waarnemingsbestanden opgenomen. Overigens meldt 
het rapport van van Os, 1981 (?) ook de soort maar deze 
waarneming was toen niet ondersteund door tekeningen, 
foto’s ofzo. en daarom toen niet zeker geacht”. 

In 2001 is door een medewerker van EIS Nederland 
een exemplaar waargenomen. Vorig jaar in 2005 zijn er 
foto’s gemaakt door Mark van Veen van een Noordse 
Glazenmaker (m) in het gebied (med. Eelke Schoppers). 

Deze nadere informatie geeft aan dat de soort al langer 
in het gebied aanwezig is maar vermoedelijk in zeer lage 
dichtheden. In iedergeval is de waarneming van Jan en 
Tinus op 2 september het eerste bewijs van voortplanting 
van de soort in het Bargerveen. 

Noordse glazenmaker Bargerveen (2)

Vrouwtje Noordse glazenmaker op het Balloërveen in 2005 
en een veenput in de omgeving van de waarneming op 2 sep-
tember in het Bargerveen.

© Eelke Schoppers
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Vierde jaargang, nummer 20     11 oktober 2006

Noordse winterjuffers bij Emmen 

Anneke Hofstra vond 4 Noordse winterjuffer Sympecma paedisca in Emmen in het Noordbarger bosch (254 -532). De 
diertjes verbleven daar op een heideterrein. Net als vorig jaar in Odoorn (negen ex.) is dit weer een zeer oostelijke 
waarneming.

Noordse winterjuffer (vr.) bij Assen

Vanmiddag even wezen kijken bij het vennetje in Huis ter Heide (ten noordwesten van Assen). Maar liefst 84 tengere 
pantserjuffers vlogen er nog rond + nog wat heidelibellen. Op het aangrenzende heideveld (229.4-560.3) liep ik (bijna 
letterlijk) tegen een vrouwtje noordse winterjuffer aan. Het beest hing aan een takje in een eik ca. 0,5 meter boven mijn 
hoofd. Het lobje in de rugstreep was duidelijk te zien. Ik heb nog een poosje verder gezocht maar het bleef bij de ene 
vrouwtje. 

Gerard Abbingh

Bijgaand een slechte opname van een eiafzetting van een roodoogjuffer. We denken aan een Grote roodoog maar 
weten dat niet zeker. De opname is op 30 september in het Bargerveen gemaakt. Een Watersnuffel wil het stel verjagen.
 
Tinus Knegt

Niet de eerste locatie waar je roodogen verwacht. Toch komen ze soms op vennen voor. Gezien het tijdstip in het seizoen 
en het formaat van het mannetje in verhouding met de Watersnuffel is de Kleine roodoogjuffer de meest waarschijnlijke 
determinatie. 
Voor het Bargerveen in iedergeval een zeer zeldzame (zo niet eerste) waarneming van deze soort. Er zijn namelijk 
alleen een paar waarnemingen van de soort bekend uit de jaren 90 nabij het Bargerveen en de Duitse grens.
 
Redactie

Kleine roodoogjuffer Bargerveen 

© Tinus Knegt
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Zwervende heidelibel Zuidlaardermeer

Op 21 september ging ik voor o.a. steltlopers naar het 
zogeheten ‘Zuidoever’. Dit is een nieuw stuk gebied ten 
zuiden van het Zuidlaardermeer (Drentse deel) waar nu 
wat slik ontstaan is. Tot mijn grote blijschap vond ik hier een 
vrouwtje Zwervende Heidelibel Sympetrum fonscolombii. 
 
Ik vond er twee met verse vleugels, dus ze hebben zich 
daar voortgeplant!
Op deze plaats verder nog Zwervende Pantserjuffer (de 
zoveelste plek alweer), Bruinrode heidelibel en Kleine 
Roodogen als leukste. 

Eelke Schoppers 
 

Gezien de recente vondst van Anneke Hofstra van Noordse 
winterjuffer Sympecma paedisca bij Emmen willen we as 
zondag15 oktober een zoektocht organiseren in zuidoost 
Drenthe. We worden deze dag bijgestaan en geleid door 
Anneke Hofstra en Ronald van Seijen. Zij zijn Noordse 
winterjuffer Sympecma paedisca specialisten van de 
Friese Libellenwerkgroep “Hynstebiter” en onderzoeken 
reeds enkele jaren noordoost Nederland. Een goede 
gelegenheid dus om het zoeken naar winterjuffers onder 
de knie te krijgen en het libellenseizoen 2006 gewoon 
prettig te verlengen. 

We starten in Boswachterij Odoorn (om 10:00 uur 
verzamelen op parkeerplaats (250,0 - 541,5) zie 
satelietkaart op de volgende pagina). Vorig jaar telden we 
daar negen Noordse winterjuffer Sympecma paedisca. 
Hopelijk zitten er dit jaar ook weer exemplaren en krijgen 
we een steeds beter beeld van de verspreiding van deze 
Rode lijstsoort in Drenthe. Wanneer je eerder huiswaarts 
wilt gaan, is een ieder vrij dit op elk moment te doen.

Graag even mailen (rmanger@planet.nl) waneer je 
deel wilt nemen aan de excursie.
Vooral voor LWD-ers uit de omgeving Emmen is op de 
link http:www.libellen-juffers.nl/Emmen%20paedisca.
htm een luchtfoto te zien met gebieden rond Emmen 
die mogelijk geschikt zijn voor winterjuffers.

René Manger

Zoektocht naar Noordse winterjuffers omgeving Odoorn en Emmen

© Eelke Schoppers



95© Libellenwerkgroep Drenthe

Vierde jaargang, nummer 21     16 oktober 2006

Zoektocht Noordse winterjuffer z.o. Drenthe

‘S ochtends vroeg op zondag 15 oktober verzamelde een groep van acht enthousiaste werkgroepleden 
zich op de parkeerplaats van Boswachterij Odoorn. Een opmerkelijke opkomst voor een op korte termijn 
georganiseerde excursie. Ook een vroeg begintijdstip (10.00 uur) en bewolkt fris weer bleek niet af te 
schrikken. De aanleiding van de excursie was de vondst van vier Noordse winterjuffers door Anneke 
Hofstra op 11 oktober in het zuidelijker gelegen Noordbarger bosch ten westen van Emmen (zie vorige 
nieuwsbrief). Het doel was om zoveel mogelijke andere potentiele heidevelden in de omgeving op 
winterjuffers te inventariseren. 

Boswachterij Odoorn 
Vorig jaar vonden we hier in totaal 9 Noordse winterjuffer Sympecma paedisca. Benieuwd waren we hoe het nu zou 
zijn. Paedisca specialisten Anneke Hofstra en Ronald van Seijen van de Friese Libellenwerkgroep “Hynstebiter” 
waren nu ook weer van de partij.
Gewapend met vishengels (zie foto volgende pagina) inventariseerde we het eerste heideveld. De 
weersomstandigheden waren nog niet optimaal en bovendien stak er een koude wind op. De temperatuur 
bedroeg slechts 11 graden. Bij deze temperatuur kunnen winterjuffers (bij verstoring) vliegen. Helaas leverde dit 
geen winterjuffer waarneming op. Daarna bezochten we een groter heideveld, ook zonder resultaat, maar wel 
onderstaande foto’s. 

Noordbarger bosch, Emmen
We besloten naar het Noordbargerbos te gaan waar Anneke kortgeleden vier winterjuffers had waargenomen. 
Dit bosgebied bevat twee heidevelden. Aangekomen aldaar was de zon ook doorgebroken en werden de 
omstandigheden gunstig. Al vrij snel vonden we vier noordse winterjuffers op het terrein. Volgens Anneke ongeveer 
op dezelfde plaats op het veld. Voor een aantal deelnemers waren dit hun eerste paedisca waarneming. Bijzonder 
zo dicht bij huis. 

Boswachterij Odoorn
© René Manger
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Het tweede oostelijker gelegen heideterrein leverde geen 
Noordse winterjuffer Sympecma paedisca op.

Valther bosch, Emmen
Wegens verplichtingen stopte de helft van de deelnemers 
aan het begin van de middag met de excursie. Met z’n vieren 
besloten we nog enkele heidevelden te inventariseren in 
het Valther Bosch gelegen ten noorden van Emmen. 

De eerste kleine kapvlakte leverde niets op. Op het grotere 
heideterrein met twee hunnebedden vonden we twee 
vrouwtje en een mannetje Noordse winterjuffer.

Oosterbos, Emmen
Tot slot zijn Ronald en Anneke naar het Oosterbos 
geweest en hebben daar nog een heideveld op 
winterjuffers onderzocht. Helaas zonder resultaat maar 
de weersomstandigheden waren op dat tijdstip niet meer 
optimaal.

Deze dag zagen we in totaal zeven Noordse winterjuffer 
Sympecma paedisca (5 vr. en 2 m.) op twee heideterreinen. 
Zeven heideterreinen werden deze dag onderzocht. 
Duidelijk is dat het in dit deel van Drenthe om lage aantallen 
winterjuffers gaat. Vermoedelijk hebben ze minstens 
40 tot 60 km gezworven om hier neer te strijken en te 
overwinteren. Het blijft een indrukwekkend gegeven......

De werkgroep bedankt de Boswachterijen Odoorn en 
Emmen van Staatsbosbeheer voor het verlenen van 
toestemming voor de inventarisatie.
 

 “Willen ze nog bijten?” was een veel gestelde vraag door 
omstanders op de heide van Boswachterij Odoorn. Op 
zich niet verwonderlijk.... 

Drie Noordse winterjuffers op dit (monotone) Struikheideterrein 
Valther bosch

Herkomst gemerkte Tengere 
pantserjuffers bekend
Onderstaande vraag werd onlangs door Judith Bouma uit 
Fochteloo gesteld:
 
Ik zou graag willen weten of jullie of anderen waarvan 
het bekend is Tengere pantserjuffers merken 
met lichtblauw en zwart. Ik heb in Appelscha drie 
waargenomen met blauwe merken op de vleugeltjes 
aan één kant en eentje met een zwarte merkvlek. Is 
hier iets van bekend!?

We hebben 2 weken geleden voor mijn opleiding 
onderzoek gedaan naar Libellen in het Drents Friese 
Wold, uiteraard met toestemming van SBB.
Namelijk in de Ganzepoel, Grenspoel en een klein 
vennetje bij de parkeerplaats op het Aekingerzand. 
Hierbij zijn de juffertjes gemerkt met blauw en zwart. 

Eelke Schoppers 

© René Manger
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Een nieuw jaar is begonnen. Afgelopen jaar 2006 was een succesvol en uitzonderlijk libellenjaar. Zo is het klimaat 
behoorlijk aan het veranderen. Duidelijk is dat we als libellenwerkgroep de komende jaren met dit fenomeen nog veel 
te maken zullen krijgen, zowel in positieve – als in negatieve zin. Voordat het libellenseizoen 2007 gaat beginnen 
willen we het programma presenteren. Jullie zijn weer van harte welkom!

Op 13 maart organiseren we een werkgroepavond in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten op het 
Dwingelderveld. Vorig jaar kon deze avond door omstandigheden geen doorgang vinden. Nu in 2007 zullen we o.a. 
terugblikken op de afgelopen twee jaar en verder worden er enkele presentaties gehouden en een aantal libellenfilms, 
met voor Nederland unieke beelden, getoond. Ook is er uiteraard ruimte om elkaar te spreken en eventueel plannen te 
maken. Hieronder staat in het kort het voorlopige jaarprogramma. Nadere info volgt.

Programma 2007 
• Dinsdagavond 13 maart. Start Libellenseizoen 2007.   
 Plaats: Bezoekerscentrum Dwingelderveld (Ruinen). 
• Zaterdag 19 mei libellenexcursie in Diependal (Hijkerveld) o.l.v. Dirk Haanstra (vrijwilliger Drentse 

Landschap) 
• Excursie op 11 augustus Boerenveensche plassen, ten noorden van Hoogeveen, o.l.v. Hero Moorlag 

(Drentse Landschap)

Willem Klok heeft aangegeven te willen stoppen als trekker van de Libellenwerkgroep Drenthe. We zijn vanaf 
heden op zoek naar een opvolger van Willem. De voornaamste taak is het organiseren van excursies en daarbij 
contactpersoon te zijn. Het kost echt geen uren werk, maar moet, in ons belang, wel gebeuren. Het liefst zoeken we 
een persoon die werkzaam is bij een beheersinstantie of anderszins “groene” organisatie. 

Vijfde jaargang, nummer 1       7 januari 2007 

Libellen Bigday

Dit jaar besteedt de KNNV samen met de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) landelijke aandacht aan 
libellen. Het project is te vergelijken met projecten uit het verleden zoals Hommels & Vliegenzwam, maar zal nog laag 
drempeliger zijn. In het project “soort van de maand” is de Weidebeekjuffer tot soort van de maand juni gekozen (zie: 
www.telmee.nl). Daarom wordt het weekend van 16 en 17 juni 2007 uitgeroepen tot “Libellen Bigday”. KNNV afdelingen 
worden door het KNNV bestuur geadviseerd een openbare excursie te organiseren. Mogelijk dat de Libellenwerkgroep 
Drenthe naast de NVL nog expertise voor dit weekend kan leveren in de provincie. Meer informatie volgt hierover tzt.

2007

Libellenwerkgroep Drenthe

Contactpersoon & -adres:
G. Abbingh, Lange Hout 6, 
9408 DB Assen. 
g.abbingh@home.nl

Excursies:
Willem Klok, 
w.klok@natuurmonumenten.nl

Webmaster: libellen-drenthe.eu
André Hospers
ahospers@gmail.com

Waarnemingencoördinator
Redactie e-mail Nieuwsbrief:
René Manger
rmanger@planet.nl
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Vijfde jaargang, nummer 2      22 januari 2007 

NVL Libellenstudiedag 31 maart 2007 

De Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) organiseert weer haar Landelijke Libellenstudiedag. 
De NVL biedt een gevarieerd programma (onder voorbehoud), waarin aandacht voor de in Nederland zeldzame 
libellensoorten zoals de Hoogveenglanslibel. Het jaar van de heidelibellen. De introductie van de Jeugdbond Libellenlarven 
determinatietabel. 
Verder zal het programma geheel in het teken staan van het 10 jarig bestaan van de NVL. Ook zal het Landelijke 
Libellenproject 2007 in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) het 
startschot krijgen en wordt de inmiddels populaire jaarlijkse libellenquiz weer gehouden, waarbij de herkenning van 
libellen opgefrist kan worden. 
In de pauze is er een natuurboekenstand van Wil Meijs. 

Datum: 31 maart 2007. Plaats: Ecodrome, Zwolle. Tijd: 10.30 - 15.30 uur. Toegang: gratis. Zaal is om 10:00 uur open. 
Goed met openbaar vervoer te bereiken. Zie ook www.brachytron.nl. 

Dragonflies of Turkey
De Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie heeft een special van het tijdschrift 
Brachytron over de “Dragonflies of Turkey” uitgebracht in januari 2007. Een determinatie 
sleutel van de soorten die voorkomen in Turkije, Griekenland, Bulgarije, Libanon, 
Syrië, Armenie, Georgië, Azarbijan and Iran. Verder zijn er van alle Turkse soorten 
verspreidingskaarten en vliegtijden histogrammen opgenomen. Meer dan 130 nieuwe 
waarnemingen van 29 zeldzame en tot voor kort onbekende soorten in Turkije. Auteurs: 
Vincent Kalkman and Gert Jan van Pelt. Dertig kleuren foto’s van zeldzame Turkse 
libellen en biotopen zijn in deze editie te vinden. 
Wellicht een interessant nummer voor mensen met vakantieplannen dit jaar of in de 
toekomst voor Turkije of de andere genoemde landen.

Vijfde jaargang, nummer 4      15 april 2007 

Wat een records!  15 april 2007

Vorig weekend Bonte zandoogjes, het miechelt van 
de Oranjetipjes, vandaag het eerste Groentje en 
m’n eerste Vuurjuffer. Wel nadat ik twee Noordse 
winterjuffer Sympecma paedisca zag in het Lentseveen 
(Mantingerveld) nabij het water... (235.3-532.3). Zelfs een 
Noordse witsnuitlibel in het Mantingerzand, ongehoord 
vroeg! Benieuwd wat er verder al gemeld is...

Rob van der Es

Eerste Vuurjuffers in Drenthe

De Vuurjuffer is vaak de eerste libellensoort die in het voor-
jaar in Nederland waargenomen wordt. Landelijk werd dit 
jaar de eerste Vuurjuffer gevonden op 1 april nabij Nijme-
gen. Vooralsnog staat de eerste Drentse Vuurjuffer mel-
ding op 12 april nabij Assen.

Bruine winterjuffer nabij Ruinen
Op 5 april een aardige waarneming van een Bruine 
winterjuffer bij de Gijselter plassen in de boswachterij 
Ruinen (zie foto). Deze vloog alleen (geen Noordse 
gezien) in de open heide.

Veel Noordse winterjuffer Sympecma paedisca bij de 
Grote startbaan (Havelte) maar ook in de km blokken 16-
47-12,13, 22 en 23. Afgelopen maandag vond ik er ook 
drie in de Zure Venen nabij Ansen, waar ik vorig jaar zomer 
een vrouwtje Bandheidelibel aantrof.

Kees van Eerde
© Kees van Eerde



99© Libellenwerkgroep Drenthe

Noordse winterjuffer plant zich voort in 
Drenthe !!! 14 april 2007

Aan het begin van het libellenseizoen 2007 gelijk al succes. 
Na bijna drie jaar zoeken van o.a. onze werkgroep kon 
ondergetekende op 14 april bij Wapserveen voortplanting 
van de Noordse winterjuffer Sympecma paedisca 
vaststellen. De temperatuur die dag (26 graden) was 
uitstekend en in totaal werden twee territorale mannetjes 
en een eiafzettend tandem waargenomen. Op 13 april (de 
dag voor deze waarneming) heb ik ook geïnventariseerd 
maar het weer was toen minder mooi (bewolkt en 20 
graden) en leverde geen waarnemingen op. 

Vorig - en ook dit jaar hebben Ronald van Seijen en ik 
enkele zoektochten in de regio gehouden en vond Ronald 
in 2006 een mannetje Bruine winterjuffer (Zie LWD 
Nieuwsbrief 2006-5). Drenthe heeft niet veel geschikt 

voortplantingsbiotoop voor winterjuffers alleen in het 
zuidwesten van de provincie. Ook zijn we vorig jaar zoals 
bekend in het kader van de landelijke inhaalslag met een 
excursie in de omgeving van het gebied geweest met o.a. 
Jaap Bouwman en Tim Termaat van de Vlinderstichting. 
Voortplanting in Drenthe lag eigenlijk in de lijn der 
verwachting maar het moest nog wel aangetoond worden. 
Het is moeilijk de winterjuffers bij het voortplantingswater 
waar te nemen. Lage aantallen in de betreffende petgaten 
(15 meter breed) met vrij veel riet in het midden. Je ziet ze 
zeer makkelijk over het hoofd.
Aardig te melden is overigens dat een mannetje Bruine 
winterjuffer Sympecma fusca een paringswiel probeerde te 
formeren met een vrouwtje Noordse winterjuffer. Het lukte 
zowaar even maar liet daarna al weer vrij snel los. Beide 
soorten zijn dit jaar dus aanwezig bij voortplantingswater.
De Noordse winterjuffer is in Drenthe nu een serieuze 
bewoner geworden en haar status als massale 
overwinteraar kwijt !

500 euro donatie van de Familie van 
Stijn !
Wij gaan ieder jaar een aantal keer op vakantie naar 
Drenthe en genieten dan ook van de vele libellen die 
in Drenthe voorkomen. Sinds een aantal jaar zijn wij 
donateur van de Libellenwerkgroep Drenthe en lezen met 
veel plezier de nieuwsbrief. Tot nu toe zijn we één keer 
met een excursie meegegaan en vonden dat erg leuk. Wij 
vinden het belangrijk dat er een actieve groep is die zich 
inzet voor de libellenfauna in Drenthe.
 
Onlangs waren wij 12,5 jaar getrouwd en hebben onze 
gasten gevraagd als cadeau een gift te doen voor de 
Libellenwerkgroep Drenthe. Aan deze oproep is goed 
gehoor gegeven want wij kunnen maar liefst 500 Euro 
aan de Libellenwerkgroep Drenthe schenken. Dit 
bedrag hebben we inmiddels op jullie Postbankrekening 

overgemaakt. 
Tijdens de libellenstudiedag in Zwolle hebben wij met 
René over een mogelijk doel van onze gift gesproken. 
René heeft voorgesteld om de gift te gebruiken voor de 
eerstvolgende libellenatlas van Drenthe. Wij vinden dit een 
heel goed idee en vinden het erg leuk als de gift hiervoor 
wordt gebruikt.
  
Eefje en Hans van Stijn

Hartelijk dank voor jullie zeer genereuze gift ! We zullen het 
bovenstaande bestemming geven en hebben hierdoor tevens een 
extra stimulans gekregen om een nieuwe atlas over een drietal 
jaar het levenslicht te laten zien. 

Gerard, Willem & René

© René Manger
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Vijfde jaargang, nummer 5        23 april 2007 

Veel libellensoorten in Drenthe zo vroeg in het seizoen !      
   
“Het was te verwachten dat de libellen dit jaar vroeg zouden zijn maar zo vroeg heb ik in Drenthe nog nooit libellen 
gezien:14 april: bosven bij Huis ter Heide: Vuurjuffer 21 juvenielen en 6 huidjes, Noordse witsnuitlibel 2 huidjes” schreef 
Gerard Abbingh die dag.

Op 22 april werden al 13 vliegende libellensoorten in Drenthe genoteerd (zie hieronder). De meeste soorten zijn zeker 
een week of twee eerder aanwezig dan in een ‘normaal’ jaar. De reden van het vroege verschijnen is omdat het in de 
afgelopen winter nauwelijks heeft gevroren en daardoor de watertemperatuur duidelijk hoger is dan in andere jaren. De 
ontwikkeling van de larven is namelijk temperatuursafhankelijk. 

Lantaarntje   Smaragdlibel
Variabele waterjuffer  Glassnijder
Vuurjuffer   Platbuik
Bruine winterjuffer  Noordse witsnuitlibel
Noordse winterjuffer  Viervlek
Maanwaterjuffer
Grote roodoogjuffer
Watersnuffel

Omgeving Dalen

Jan-Joost Mekkes heeft afgelopen weekend en vandaag naar libellen 
gezocht en vond rond Dalen de volgende soorten. 
Zaterdag 21-04: 60 Vuurjuffers, 2 Smaragdlibellen en 2 Azuurwaterjuffers. 
Maandag 23-04: 30 Vuurjuffers, 2 variabele waterjuffers, 5 
Azuurwaterjuffers, 2 Smaragdlibellen, 2 Viervlekken en een Glassnijder.

Omgeving Uffelte

Vandaag op 23 april was Els Prins in het Hoorns veentje in het Oosterzand 
bij Uffelte. Behalve de Vuurjuffers ook al veel Watersnuffels en de Viervlek 
was volop aan het uitsluipen. Ook nog huidjes gevonden van Venwitsnuit 
en Noordse witsnuit.  

Smaragdlibel Cordulia aenea op 16 april in 
Anloo, stuntelend aan een takje tijdens het 
uitharden.

Soort Plaats Datum Waarnemer
Noordse witsnuitlibel Huis Ter Heide 14 april 2007 Gerard Abbingh

Noordse witsnuitlibel Havelte 14 april 2007 Ronald Reuderink

Noordse witsnuitlibel Drouwenerveld 15 april 2007 René Manger

Viervlek Taarlo 11 april 2007 René Manger

Viervlek Fochteloërveen 14 april 2007 Sibert Hoeksma

Vuurjuffer Eese (bijna Drenthe)  9 april 2007 Ronald van Seijen

Vuurjuffer Kampsheide 12 april 2007 René Manger

Vuurjuffer Fochteloërveen 13 april 2007 Sibert Hoeksma

Vuurjuffer Dalen 14 april Jan-Joost Mekkes

Vuurjuffer Huis Ter Heide 14 april 2007 Gerard Abbingh

Vuurjuffer Havelte 14 april 2007 Ronald Reuderink

Vuurjuffer Mantinge 15 april 2007 Rob van der Es

Glassnijder Eesveen 16 april 2007 René Manger

Smaragdlibel Anloo 16 april 2007 Eelke Schoppers

Platbuik Taarlo 19 april 2007 René Manger

Vroege Drentse libellen in 2007

© Eelke Schoppers
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Afwijkende Watersnuffels in Noord 
Drenthe

Een aantal maal heb ik in de regio Eext tot Ballooërveld 
bijgaande Watersnuffels (foto’s) gezien. Ben benieuwd 
naar de verspreiding en of dit alleen bij vrouwtjes of ook bij 
mannetjes voorkomt. En (moeilijkste van alles): het deel 
van de populatie. 
 
Hierbij doe ik een oproep of jullie willen uitkijken naar Wa-
tersnuffels met uitroeptekens als antehumerale streep? 
 
Dolf Ramaker

De afwijking is bekend. Zie daarvoor de NVL Nieuwsbrief 
nummer 1 (Jaargang 8) februari 2004 met een foto op 
pagina 12 van een soortgelijk mannetje Watersnuffel waar-
genomen door Ben Prins (Uffelte). Ook in NVL Nieuwsbrief 
nummer 4 (pagina 11) van dat zelfde jaar wordt een derge-
lijke ‘afwijking’ beschreven.

Vijfde jaargang, nummer 6          7 mei 2007 

Project ‘Soort van de maand…’

Onder deze titel organiseert de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, 
kortweg VOFF een project waarbij elke maand een plant of dier centraal 
wordt gesteld. De VOFF is een samenwerkingsverband tussen 10 Particuliere 
gegevens leverende organisaties, zogenaamde PGO’s. Een van deze PGO’s 
is De Vlinderstichting, waar de NVL weer aan gelieerd is en dus uiteindelijk 
ook de LWD. Doel van het project is om met zoveel mogelijk mensen een 
maand lang waarnemingen van een bepaalde soort te verzamelen uit alle 
delen van het land en van alle mogelijk denkbare plaatsen. Dus niet alleen uit 
natuurgebieden maar ook uit stadstuinen, vijvers en parken, industrieterreinen, 
kortom overal waar de soort maar gezien wordt. Iedereen die waarnemingen 
doet wordt opgeroepen deze door te geven op www.telmee.nl. Op deze site 
is ook nadere informatie over dit project te vinden. Soort van de maand mei 
is de Rugstreeppad en de Weidebeekjuffer is soort van de maand juni. Welke 
soorten reeds soort van de maand waren en welke vanaf juli soort van de 
maand zijn is eveneens op www.telmee.nl te vinden.

Gerard Abbingh

Noordse winterjuffer Sympecma paedisca in tandem eiafzettend 
in Drenthe (april 2007)

Vuurjuffers op 22 april reeds eiafzettend ! 

© Christophe Brochard

© Dolf Ramaker

© René Manger© René Manger
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Brochure “Krabbenscheer & Groene 
glazenmaker”

Deze brochure, speciaal gericht op en samengesteld door de vier 
Noordelijke provincies, geeft in kort bestek informatie over de bijzondere 
krabbenscheerlevensgemeenschap in Noord-Nederland. Hoewel spe-
ciaal gericht op landeigenaren en agrariërs met krabbenscheer in hun 
sloten is het ook voor de algemeen geïnteresseerde natuurliefhebber, 
maar zeker voor de in libellen geïnteresseerden onder ons een zeer 
lezenswaardig boekje. De nadruk van de inhoud ligt op inrichting en 
beheer van krabbenscheervegetaties. Voor wie bijvoorbeeld met agrariërs 
in overleg wil treden over het onderhoud van krabbenscheersloten is 
deze brochure een prima vertrekpunt. Meer informatie is te verkrijgen bij 
Ate Dijkstra van de Provincie Drenthe.   

Gerard Abbingh

Neurothemis fluctuans. 

Op 18 april vond ik in het water van mijn terrarium een 
libel. Niet het eerste wat je verwacht. In dit terrarium hou 
ik Chinese vuurbuikpadden en watersalamanders. Mijn 
eerste gedachte ging uit naar een libel die ik al eens eerder 
in m’n terrarium aangetroffen heb namelijk een Crocothemis 
servilia (Waning Vos, 2005). Bij nadere inspectie bleek 
het toch een andere soort te zijn. De libel was kleiner en 
anders van kleur. Terwijl ik de libel uit het water haalde 
bleek het nog te leven. Gauw een bakje gehaald en 
gewacht tot het diertje een beetje was opgedroogd. In het 
licht leek de kleur op goudbruin aangezien er een gouden 
glans over de vleugels te zien was (zie foto). De tippen van 
de vleugels waren doorschijnend. De libel was vrij klein. 
Ik had zo één nog nooit gezien. Gauw een foto gemaakt 
en deze op het internet geplaatst om te kijken wie mij kon 
vertellen welke libel het hier nu betrof. De volgende dag 
mailde René Manger dat het hier hoogst waarschijnlijk om 
een Neurothemis fluctuans ging, een libel afkomstig uit 
Azië. Verder wees hij me op een artikel uit het tijdschrift 
Brachytron van de NVL (Wasscher & Goutbeek 1998) 
over dit onderwerp. Op 2 september 1997 verzamelde 
E. Goutbeek namelijk enkele Neurothemis fluctuans uit 

de kassen van het Noorder Dierenpark in Emmen. In 
deze plantenkassen kwamen waterplanten voor die door 
een Nederlandse bedrijf werden geïmporteerd uit Azië 
(Thailand). Nu voer ik mijn padden en watersalamanders 
met levend voer dat uit Nederland komt. Waarschijnlijk zijn 
er bij dit bedrijf ook waterplanten aanwezig die uit Thailand 
geimporteerd worden en zijn zo meegekomen naar 
Nederland. Of zijn ze als levend voer geimporteerd, maar 
dat lijkt minder waarschijnlijk. We hebben de libel maar de 
vrijheid gegeven.
 
Hillie Waning Vos
Life & Nature Specialist
Turflaan 18
7776 BJ Slagharen
T 0523-682105
E hilliewaning@wanadoo.nl

Waning Vos, Hillie, 2005. Het verhaal over Crocothemis servillia. 
NVL Nieuwsbrief nummer 4 (Jrg 9), december 2005
Wasscher, M., & E. Goutbeek, 1998. Tropische Neurothemis 
fluctuans (Fabricius) in Nederlandse plantenkas. 2(1): 16-17.

Neurothemis fluctuans in terrarium

Neurothemis fluctuans. Thailand,Phuket.

© Hillie Waning Vos © René Manger
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Op 7 mei kunnen we 21 vliegende (en x voortplantende) libellensoorten in Drenthe noteren (zie hieronder). Opvallend 
is het groter aantal ‘echte’ libellensoorten in vergelijking met de de waterjuffers in de vorige peiling op 22 april in LWD 
nieuwsbrief 2007-5.

Lantaarntje  Smaragdlibel
Variabele waterjuffer Glassnijder
Vuurjuffer   Platbuik
Bruine winterjuffer  Noordse witsnuitlibel
Noordse winterjuffer  Viervlek
Maanwaterjuffer  Grote keizerlibel (4-5-07)
Grote roodoogjuffer  Bruine korenbout
Watersnuffel  Vroege glazenmaker
Weidebeekjuffer  Gevlekte witsnuitlibel
Blauwe breedscheenjuffer Venwitsnuitlibel
   Gewone oeverlibel (zie ook hierboven)

Gevlekte witsnuitlibel gescoopt

In het Booisveentje (Ooster- en Westerzand) in zuidwest Drenthe 
maakte ik deze opname van een Gevlekte witsnuitlibel. Ook was er de 
Venwitsnuitlibel te vinden.

Jan E.D. Visser

Gewone oeverlibel

In mijn veldgids libellen (KNNV) lees ik dat de vroegste vliegtijd voor de Gewone oeverlibel 4 mei is. Met het fraaie weer 
van de laatste weken mag het natuurlijk geen verbazing wekken dat ze dit jaar vroeger zullen zijn. Maar dat zou dan m.n. 
voor zuidelijker streken van Nederland moeten gelden, maar gisteren (3 mei) fotografeerde ik in het Lauwersmeergebied 
deze Gewone oeverlibel. Benieuwd hoe ‘laat’ deze was dit jaar?

Minko van der Veen
Een zeer vroeg exemplaar, wellicht een record voor Noord Nederland ! (red.)

Vijfde jaargang, nummer 7       14 mei 2007 

Op 7 mei in Drenthe 23 libellensoorten 
Twee soorten ontbraken nog op het lijstje van de vorige nieuwsbrief, namelijk de 
Azuurwaterjuffer en de Tengere grasjuffer (29-4-07, Dolf Ramaker). Daarmee komt het 
aantal op 23 libellensoorten;

Lantaarntje     Smaragdlibel
Variabele waterjuffer    Glassnijder
Vuurjuffer      Platbuik
Bruine winterjuffer     Noordse witsnuitlibel
Noordse winterjuffer     Viervlek
Maanwaterjuffer     Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer     Bruine korenbout
Watersnuffel     Vroege glazenmaker
Weidebeekjuffer     Gevlekte witsnuitlibel
Blauwe breedscheenjuffer    Venwitsnuitlibel
Azuurwaterjuffer     Gewone oeverlibel 
Tengere grasjuffer

© Minko van der Veen

© Eelke Schoppers

© Jan E.D. Visser
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Uitsluipende libellen zijn bijzonder kwetsbaar. Zolang hun poten nog niet 
enigszins zijn uitgehard kunnen ze zich niet vasthouden en met vleugels 
die zich nog moeten ontvouwen is vliegen ook nog niet aan de orde. 
Spinnen, kikkers, vogels en andere insecteneters hebben in deze fase 
vrij spel. Echter, wie nog niet sterk is moet slim zijn en iets van deze 
strekking nam ik 3 mei waar bij een uitsluipende Venwitsnuitlibel. Nog 
achteroverhangend in zijn (het was een mannetje) huidje zag ik een forse 
rode bosmier dreigend naderbij komen. Ik heb wel vaker gezien dat mieren 
pas uitgeslopen libellen doden en eendrachtig naar hun nest verslepen 
dus deze rode bosmier voorspelde niet veel goeds. Inmiddels was de 
Venwitsnuit uit het huidje gekropen en hing hij aan zijn poten om, laten 
we zeggen “even uit te rusten”. Op dat moment dacht de rode bosmier toe 
te kunnen slaan en trok een sprint naar het huidje toe. De ogenschijnlijk 
weerloze Venwitsnuit bleek echter zeer alert en liet zich bliksemsnel 
vallen om zich ca. 30 cm lager op te vangen aan een zeggespriet, de 
mier verbaasd achterlatend. De mier drentelde zeker 2 minuten lang op 
en in het huidje rond alsof hij maar niet kon geloven dat zijn ogenschijnlijk 
gemakkelijke buit zomaar was verdwenen. Toen blies zij de aftocht en kon 
de Venwitsnuit zich verder ongestoord vliegklaar maken. 

Gerard Abbingh

Uitnodiging:

Het Hijkerveld is één van de grootste heideterreinen van 
Drenthe. In dit uitgestrekte gebied bevindt zich naast 
heide ook heel veel vennen, bos en twee landgoederen 
namelijk landgoed Hooghalen en landgoed Kortwegsbos. 
In het westen van het terrein ligt het vloeiveldencomplex 
van de voormalige aardappelmeelfabriek ’Oranje’. Dit  is 
het vogelreservaat Diependal.  De voedselrijkdom van het 
water is sinds de sluiting van de aardappelmeelfabriek in 
1980 geleidelijk afgenomen. Het terrein is niet toegankelijk 
voor bezoekers. 

De vogelhut is te bereiken door komende uit de richting 
Smilde langs het Oranjekanaal, bij het 

Opvallend gedrag van juveniele Venwitsnuitlibel

Excursie Diependal 19 mei 2007

Uitsluipende Venwitsnuitlibel Leucorrhinia 
dubia

© Gerard Abbingh

begin van het dorp Oranje links af te slaan. De afslag 
naar de vogelhut is vanaf het Oranjekanaal bewegwijzerd. 
Vanaf de parkeerplaats is het nog een paar honderd meter 
lopen en dan ben je bij de vogelkijkhut. De ongeveer twee 
uur durende excursie wordt geleid door Dirk Haanstra 
(vrijwillger van Het Drentse Landschap). Dirk kent het 
terrein goed en zal ons de mooie plekken laten zien.

Het vertrek van de excursie is om 11:00 uur vanaf de 
vogelkijkhut in Diependal. De auto kan men kwijt op de 
parkeerplaats.
 
Willem Klok
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Vijfde jaargang, nummer 8        21 mei 2007 

Langs de zuidwestrand van Diependal begonnen we met 
z’n tienen onder leiding van Dirk Haanstra aan de excursie. 
We hadden veel zon maar ook veel wind. Behalve Bruine 
vuurvlinder, hooibeestje, sint-jacobsvlinder, lieveling en 
zilverhaakje, zagen we in totaal acht libellensoorten.

De meest bijzondere soort was een Venwitsnuitlibel. Eerst 
werd gedacht aan een Noordse witsnuit, maar nadat 
hij was gevangen en een ieder een oordeel kon geven 
kwamen we uit op een Venwitsnuitlibel. 
Het is een prachtig mooi gebied met leuke heidevennetjes 
waarbinnen lavendelheide en veenmos voorkomt. Op 
dit soort plaatsen zag je dan gelijk weer leuke soorten. 
Vanwege tijdgebrek hebben we niet alle vennetjes 
kunnen bekijken. Volgens Minko van der Veen moeten er 
Maanwaterjuffers voorkomen, maar deze hebben we niet 
gezien.

Water wordt vanuit het Oranjekanaal Diependal ingepompt 
om het waterpeil hoog te houden, anders valt Diependal in 
de zomer droog. 
Deze gevoede wateren zijn niet zo rijk aan libellen als 
de vennen op de heide, maar zijn voor vogels enorm 
belangrijk. Verder nog Boompiepers boven ons hoofd 
en een Adder in de hei. Op de terugweg werden we nog 
beloond met een waarneming van een Zeearend. Twee 
exemplaren worden in Diependal en op het veen al een 
tijdje waargenomen. Prachtig mooi om te zien. Al met al 
een leuke excursie met dank aan Dirk Haanstra! 

Libellen waarnemingen Diependal 19-5-07; 
- Gewone oeverlibel, 
- Watersnuffel, 
- Azuurwaterjuffer, 
- Lantaarnje
- Vuurjuffer, 
- Smaragdlibel, 
- Venwitsnuitlibel.

Willem Klok, Agnes van de Vijver, Annie & Jan Rocks 

Kort verslag van de excursie in Diependal op 19 mei 2007

Minko van der Veen laat een zojuist gevangen libel zien. 

© Jan & Annie Rocks

© Jan & Annie Rocks

© Jan & Annie Rocks
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Vloeivelden Fochteloërveen

Vanmiddag (20 mei) bij de Vloeivelden in het Fochte-
loërveen geweest. Naast opvallend veel Platbuiken, 
Variabele waterjuffers, Lantaarntjes en Smaragdlibellen 
ook een herontdekking (na 25 jaar) van de Glassnijder 
en nieuw voor het gebied Gevlekte witsnuitlibel met drie 
waargenomen mannetjes !! Bijgevoegd een foto van het 
biotoop. De Vloeivelden bestaan uit een groot rietmoeras 
met kleinere en grotere stukken open water.

Gerard Abbingh

Eerste Koraaljuffers op 18 mei!

Vandaag (18 mei) in het Fochteloërveen al een tiental 
Koraaljuffers gezien. Mijn vroegste waarnemingsdatum ooit 
was 11 juni (2000). Volgens de Veldgids Bos & Wasscher 
(3e druk) was de vroegste datum 19 mei. In ieder geval 
een verbetering daarvan al zal die datum in het zuiden wel 
al overtroffen zijn. Ons Drents Libellendatabestand zegt 1 
juni 1998 Westerzand in Drenthe als eerste waarneming 
ooit.

Gerard Abbingh

Onderstaande bericht kwam weliswaar via de NVL 
website binnen en gaat niet over Drenthe. Toch willen 
we jullie deze foto en verhaaltje niet onthouden.

Vroege glazenmaker in centrum van 
Utrecht
Op 15 mei middenin de stad Utrecht vond ik in mijn 
achtertuin een grote libel op mijn roos (die ook groot is). 
Normaal gesproken zie ik hier alleen de blauwe kleine 
libellen en deze was echt vele malen groter en imposanter. 
De roos waar de Vroege glazenmaker Aeshna isosceles 
op zit heet ‘That’s yazz’ en daar heeft hij van s’middags tot 
de volgende ochtend op gezeten.Twee dagen later is het 
diertje door de kat van de buren gepakt. Een mooi begin 
met helaas een slecht einde.

Thea Figee

© Gerard Abbingh

© Christophe Brochard

© Thea Figee
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Mijten op Variabele waterjuffer

Dat libellen last van mijten is bij de meesten van jullie wel 
bekend. Bij het bekijken dit weekend van de ‘oogst’ aan 
foto’s van die dag zag ik pas de mijten die het variabele 
waterjuffervrouwtje bezat. In plaats van geconcentreerd 
onderaan op het borststuk, zoals 

Vijfde jaargang, nummer 9        juni 2007 

Volop Glassnijders !

Libellenwaarnemingen eind mei

Op 29 april een man Glassnijder boven de vijver bij ons huis in Uffelte. Op dezelfde dag een Glassnijder man 
vliegend boven een sloot ten noorden van Rheebruggen langs de v.d.Sluisweg (533.7-216.2/3). Langs de slootrand 5 
larvenhuidjes van de soort, dus voortplanting! Op 1 mei bij een smal slootje direct genzend aan de noordrand van 
Rheebruggen, dat een paar jaar geleden grondig is geschoond, 1 vrouw Glassnijder eierleggend, 2 mannen en 10 
larvenhuidjes. Dus ook hier voortplanting!    
Ben en Els Prins 

Opvallend veel Glassnijders (Brachytron pratense) dit jaar en vooral 
op minder voor de hand liggende plaatsen. De redactie heeft even 
de waarnemingen van de Glassnijder van de afgelopen week in 
een kleine tabel gezet. Hieronder in het kader een kort verslag 
van waarnemingen van Ben en Els Prins uit Uffelte. Verder is de 
Plasrombout weer in Noord Drenthe waargenomen. De Gevlekte 
witsnuitlibel vliegt dit jaar in West Drenthe in flinke aantallen rond. 
Ook de Vroege glazenmaker is dit jaar zeer ruim vertegenwoordigd.

© René Manger

© René Manger

meestal bij waterjuffers wordt gezien, zaten deze over 
het gehele achterlijf. De mijten op de zijkant (zie drie 
bovenste pijlen) zelfs mooi uitgelijnd tussen de naden van 
de segmenten. Toch blij dat wij mensen geen last hebben 
van zulke in verhouding grote parasieten! 

http://www.libellen-drenthe.eu
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Aantal m/v datum plaats biotoop Waarnemer
1 1 29-4 Uffelte tuinvijver Ben/Els Prins
5 huidjes 29-4 Rheebruggen Sloot/bosgebied Ben/Els Prins
1 m 29-4 Rheebruggen Sloot/bosgebied Ben/Els Prins
1 eiafzet 1-5 Rheebruggen Sloot/zand Ben/Els Prins
2 m 1-5 Rheebruggen Sloot/zand Ben/Els Prins
10 Huidjes 1-5 Rheebruggen Sloot/zand Ben/Els Prins
1 m 15-5 Taarloose veentje Ven René Manger
2 m Mei Taarloose veentje Ven Ben/Els Prins
1 v Mei Taarloose veentje Ven Ben/Els Prins
1 paringswiel Mei Taarloose veentje Ven Ben/Els Prins
1 m 23-5 Zure venen,Ansen Ven Sibert Hoeksma
1 m 6-5 Fochteloerveen hoogveen Sibert Hoeksma
1 m 20-5 Dalen Zand/leem Jan Joost Mekkes

Plasrombout is er ook weer!

Dolf Ramaker nam op 23 mei een vrouwtje Plasrombout (Gomphus 
pulchellus) waar in de omgeving van Onnen (Gr.), in de buurt van 
de populatie in Noord Drenthe (Eelke Schoppers in 2005 en 2006). 
Op 24 mei nam René Manger de eerste Plasrombouten waar op de 
locatie bij Zuid Laren. Dit waren zeven exemplaren waarbij een aantal 
nog geheel verse vleugels had. Op 2 juni nam Eelke Schoppers op 
dezelfde locatie ongeveer 15 exemplaren waar (zie foto hiernaast).  

Eerste korenbouten

Op 21 mei vond Jan Joost Mekkes een Bruine korenbout 
(Libellula fulva) bij het sportpark te Dalen. In 2006 vond hij 
de soort jaar niet, maar wel de twee jaren daarvoor en ook 
in z’n tuin. Ben toch benieuwd waar ze vandaan komen. 
De Bruine korenbout is door Marcel Wasscher in 1991 onder Pikveld 
(bij Coevorden) waargenomen maar dat ging om weinig individuen. 
Vermoedelijk komen de dieren uit Duitsland. Marcel Wasscher: “ De 
Duitsers zeiden ooit dat er aan hun kant van de grens een kanaal was 
waar de Bruine korenbout zeer talrijk was. 

Karin Uilhoorn vond een dag later (22/5) een vrouwtje Bruine 
korenbout en een mannetje Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) 
bij het Schoonebekerdiep. Ongeveer ter hoogte van Vliegweide/
Weijerswold.  Jan Rocks voond op 31 mei voor het eerst de 
Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia) op het Bargerveen !
Kees van Eerde vond op 25 mei minimaal 25 Gevlekte witsnuitlibellen 
(Leucorrhinia pectoralis) bij twee verschillende vennen nabij Havelte, 
inclusief paringswiel (meerdere)(zie foto hiernaast). Am.coor. 
212.533 en 212.534.
Op 23 mei nam Kees ruim 20 vroege glazenmaker op de Havelterberg 
waar. Op 30 mei Blauwe glazenmaker leisloot nabij de Zure venen 
en op 3 juni een vrouwtje Gewone pantserjuffer. Een Bruine 
glazenmaker werd op 23 mei door S. Hoeksma bij de Zure Venen 
(Ansen) aangetroffen. Tot slot nog een Metaalglanslibel op 6 mei op 
het (Kalteren)ven.

© Eelke Schoppers

© Kees van Eerde
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Zoektocht Oostelijke witsnuitlibel

De zoektocht op 2 juni naar de Oostelijke witsnuitlibel is 
een solo-actie van ondergetekende geworden. In totaal 
heb ik die dag zes potentiële locaties bezocht in de lijn 
Staphorst – Doldersum, met ongeveer 200 afgelegde km’s 
in geheel West Drenthe. Larvenhuidjes heb ik niet uitvoerig 
naar gezocht. Meer benieuwd was ik naar de biotopen en 
de aanwezige libellenfauna van de opgegeven vennen. 
Vooralsnog geen Oostelijke witsnuiten wel veel Gevlekte 
witsnuiten en helaas maar weinig Venwitsnuiten. Deze 
maand zal ik proberen nog verder te inventariseren. 

Ik wil Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bedanken 
voor hun snelle reactie en medewerking zoals het 
aangeven van potentiële locaties en het verlenen van 
vergunning.

Vijfde jaargang, nummer 10        10 juni 2007 

Afwijkende kleurvorm van 
Koraaljuffer
Op 5 juni 2007 vond Min-
ko van der Veen rond het 
Esmeer (Fochteloërveen) 
in Drenthe deze vrouw 
Koraaljuffer. 
De kleurvorm vond hij 
niet terug bij de vier be-
schreven kleur-vormen in 
de Veldgids Libellen (Bos 
& Wasscher). 
Het hele achterlijf is na-
melijk donker m.u.v. van 
S2 dat duidelijk rood is. 

Voor een toelichting op 
de verschillende kleur-
vormen van koraaljuf-
fervrouwtjes klik dan op 
onderstaande link:

http://www.libellen-juf-
fers.nl/Koraal-LWD.html

Verse Venwitsnuitlibel Leucorrhinia 
dubia Bargerveen
Op 6 juni vonden Jan en Annie Rocks op hun monitorings-
route in het Bargerveen (al jaren het domein van de 
Noordse witsnuitlibel) een vers exemplaar Venwitsnuitlibel 
(zie foto hiernaast). Een bewijs van voortplanting. Het lijkt 
of het dit jaar in Drenthe met de soort beter gaat (hogere 
aantallen).

LibellenBig Day in Drenthe

In het weekend van 16 en 17 juni worden in heel Nederland 
door KNNV afdelingen libellen activiteiten georganiseerd.

In Drenthe organiseren de KNNV afdelingen Assen en 
Emmen op zaterdag 16 juni excursies. De LWD zal de 
excursies leiden.

© Minko van der Veen

© Minko van der Veen

© Jan & Annie Rocks
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Vroege Venglazenmaker in 2007

Het blijft lastig: Is het nou een Venglazenmaker of een Noordse? Ik 
zag het beest op 4 juni in het Fochteloerveen.
Voor een Noordse is het natuurlijk wel erg vroeg, maar daar trekken 
ze zich tegenwoordig ook weinig meer van aan!
De meeste kenmerken wijzen op een Venglazenmaker (zie foto 
hiernaast), maar ik zag ook een paar zaken (wel iets van hamer-achtige 
schouderstreep en tekening op S1 gedeeltelijk overeenstemmend en 
alle vlekken nagenoeg even groot op de segmenten).

Minko van der Veen

Eerder melden we al exotische libellensoorten zoals 
Crocothemis servillia en Neurothemis fluctuans (zie vorige 
LWD nieuwsbrieven) uit het terrarium van Hillie Waning 
Vos. 
Afgelopen maand slopen er plotsklaps waterjuffers van 
onbekende herkomst uit. De diertjes zijn helaas op één 
na dood gegaan, maar van het overgebleven exemplaar 
konden door Egbert Pullen foto’s gemaakt worden (zie 
hiernaast). Het diertje heeft de vrijheid gekregen.
Aan Vincent Kalkman is gevraagd om welke soort het 
mogelijk zou gaan.

“Ik vermoed dat het een Teinobasis is. Dit geslacht van 
zo’n 60 soorten komt voor van het Schiereiland van 
Malaysia (3 soorten) tot op eilandengroepen ten oosten 

Pseudagrion spec.

Venglazenmaker Aeshna juncea

Wederom exotische libellen in terrarium !
van New Guinea. Ze zijn vanaf foto niet te determineren. 
Ik zou het beest moeten bekijken”.

Wanneer volgen meer nieuwe libellensoorten?

Na determinatie van een opgestuurd exemplaar (juli 2007) 
aan Vincent Kalkman:

‘Het is een Pseudagrion. Zowel in Afrika en Azie komen 
veel soorten van dit geslacht voor en het is niet makkelijk 
mogelijk om er een soortnaam aan te plakken. Pseudagrion 
in Azie komen voornamelijk voor in stilstaande wateren en 
in de tropen behoren ze tot de geslachten die je het vaakst 
tegenkomt. Het is dan ook typisch een geslacht waarvan je 
verwacht dat ze opduiken tussen aquariumplanten’.

© Minko van der Veen
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Vijfde jaargang, nummer 11       1 augustus 2007 

Uitnodiging Excursie Boerenveensche plassen 4 augustus 2007

Onder leiding van Hero Moorlag (Het Drentsche Landschap) zullen we het 
gebied inventariseren. Het terrein behoort tot een van de laatste middelgrote 
vochtige en venige heidevelden in Drenthe. In het zuidwesten sluit het gebied 
aan op het Spaarbankbos. In de Boerenveensche Plassen komen veel 
bijzondere planten voor, zoals Klokjesgentiaan, Welriekende nachtorchis, 
Moeraswolfsklauw en twee soorten zonnedauw. Het gebied is toegankelijk 
via de beklinkerde Dooddijk, die er dwars doorheen loopt. 

Wanneer en Waar?
10.30 uur verzamelen in de berm bij de spoorlijn in de Boerenveensche 
Plassen. Direct ten zuiden van Pesse rijd je de Kerkweg op. Aan het einde 
van de Kerkweg begint het excursiegebied. Je rijdt door de Boerenveensche 
Plassen tot aan de spoorlijn en parkeert de auto in de berm. 

Libellenwaarnemingen juni & juli

Edwin de Weerd vond in 
juli een juveniele Bruine 
winterjuffer Sympecma fusca 
(zie foto hiernaast) bij 
Schoonloo (Blanke Veen). 
Voortplanting van de soort is 
hiermee aangetoond.
Op dezelfde plek vond Eelke 
Schoppers later op 28 juli tien 
libellensoorten waaronder be-
vestiging van juveniele Bruine 
winterjuffers (zie foto). Tevens 
werden Tangpantserjuffers 
Lestes dryas waargenomen. 

Hieronder de meest opvallende libellenwaarnemingen die we de afgelopen periode hebben ontvangen. Dank aan de 
mensen die hun waarnemingen met mooie foto’s aan ons gestuurd hebben.

Jonge Bruine winterjuffers Schoonloo

© Edwin de Weerd

Tangpantserjuffer

© Eelke Schoppers

© Eelke Schoppers

Bruine winterjuffer
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Vuurlibel

Zwervende heidelibel

Libellen kijken in Nieuw-Balinge

Van 11 tot 27 juli hebben wij vakantie gevierd in Nieuw-
Balinge en hebben daar en in de directe omgeving veel 
naar libellen gekeken. De mooiste waarneming deden we 
op 17 juli bij een ven in Boswachterij Gees (AC 239.77 
531.08) waar twee Vuurlibellen vlogen die af en toe ook 
nog even fotogeniek gingen zitten.

In natuurontwikkelingsgebieden als het Lentsche Veen, de 
Klinkenberg en de Mepper Hooilanden zagen we mooie 
(pionier)soorten als Tengere Grasjuffer en Zwervende 
Heidelibellen, sommige in tandem en paringswiel. Bij het 
Lentsche Veen zagen we zelfs ei-afzettende Zwervende 
Heidelibellen.

Naast genoemde gebieden en het Mantingerzand (ook 
goed voor Ringslang) is de ijsbaan (237.11 532.65) in 
Nieuw-Balinge een leuk libellengebied. Hier vlogen o.a. 
Tangpantserjuffer, Blauwe Breedscheenjuffer, Koraaljuffer, 
Paardenbijter, Bruine Glazenmaker, Bloedrode Heidelibel 
en enkele mooie Metaalglanslibellen.

Eefje en Hans van Stijn

Tengere grasjuffer

Noordse glazenmaker op voordeur
Schoondochter Sandra (van Jan & Annie Rocks) vond 
op 22 juli in Zwartemeer een Noordse glazenmaker op 
de voordeur (zie foto hiernaast). Niet de meest voor de 
hand liggende vindplaats voor de soort. De plek waar het 
dier werd waargenomen bevindt zich op ongeveer 2,5 km 
van het Bargerveen waar het exemplaar vermoedelijk is 
uitgeslopen.

Noordse glazenmaker

Paardenbijter als tussendoortje

Hoewel je weet dat katten soms o.a libellen vangen is het 
niet leuk als je het ziet gebeuren. Zo zag ik recent in onze 
tuin een nog jonge Paardenbijter, mede door de harde 
wind, onhandig richting onze katten vliegen. Een tik met 
een voorpoot was voldoende om het diertje op de grond te 
krijgen en vervolgens werd na enkele kaakbewegingen de 
libel in het geheel doorgeslikt. Dit alles duurde ongeveer 7 
seconden. Tijd om het onfortuinlijke diertje te redden was 
er dus niet. 
Tot slot volgde nog een voldane blik van de kat naar mij. 

Tja, na zo’n eenvoudige vlotte actie, zonder enig 
achtergelaten bewijs, vraag je je toch af wat katten nu in 
een seizoen aan libellen ‘snacken’.......? 

Bandheidelibel

Nog weinig waarnemingen van Bandheidelibellen dit 
jaar. Op 16 juli zag Jan Joost Mekkes in Dalen zijn 
eerste Bandheidelibel (vrouwtje) dit jaar. Verder werden 
enkele exemplaren in zuidwest Drenthe waargenomen. 

© Jan & Annie Rocks

© Hans van Stijn

© Hans van Stijn

© Hans van Stijn
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Zuidelijke heidelibel ?
Edwin de Weerd vond nabij Gees vermoedelijk een Zuidelijke heidelibel. De foto wordt is ‘under investigation’ door de 
speciale commissie voor bijzondere libellenwaarnemingen (CWNO). Wordt vervolgd. 

Vijfde jaargang, nummer 12       16 augustus 2007 

Libellenwaarnemingen augustus

Jonge Noordse winterjuffers duiken op 
onverwachte plaats op
Werden er de laatste jaren soms Bruine winterjuffers 
in Drentse tuinen waargenomen, nu dan zowaar een 
Noordse winterjuffer in Rob’s (van der Es) achtertuin 
in Ruinen (3 augustus).

“Deze zat zojuist in mn achtertuin, ik moest even in mn 
ogen wrijven. Ik zou zeggen hooguit een week oud, de 
vleugels waren wel al uitgehard, qua kleur wel duidelijk 
een vers exemplaar. Ik heb nog even gespeurd naar een 
larvehuidje langs mn ‘vijvertje’ (zinken teil)
maar daar kwam ie niet uit... “ 

Later op 14 augustus: “Dit is nummer twee, ook gewoon 
in de achtertuin. Misschien dezelfde? Toch maar even een 
merkje op de vleugel zetten?” aldus Rob.

Ook opmerkelijk was de vondst van een jong mannetje 
en vrouwtje Noordse winterjuffer door Karin Uilhoorn 
in dezelfde periode (7 augustus) bij de Wold Aa (ten 
zuidwesten van Ruinen). Inventarisatie (12 augustus) in de 
bekende westelijker gelegen ‘aankomstgebieden’ van de 
Noordse winterjuffer zoals bij Havelte (o.a. Havelterberg, 
Holtinge, Koelingsveld, Uffelter Binnenveld) in deze periode 
leverde geen Noordse winterjuffer Sympecma paedisca op. 
In eerdere jaren werden begin augustus op deze plaatsen 
soms honderen exemplaren waargenomen. Voor het eerst 
tijdens het reeds 5 jaar lopende winterjuffer onderzoek 
lijkt het er sterk op dat de betreffende winterjuffers niet 
vanuit de grote westelijk gelegen veengebieden gekomen 
zijn. Het kan ook zijn dat enkele eerste uitsluipers in kort 
tijdsbestek een grote sprong oostwaarts hebben gemaakt. 
De recent ontdekte eiafzetplaats van Noordse - en Bruine 
winterjuffer bij Nijensleek (zie LWD Nieuwsbrief 2007/5) in 
april dit jaar geeft aan dat andere voortplantingsplaatsen 
buiten de grote laagveengebieden tot de mogelijkheid 
behoren. Het blijft dus nog even speculeren....

De laatste tijd lokaal opvallend veel Steenrode heidelibellen. Het valt op dat er voldoende libellensoorten gezien 
worden, maar de aantallen vaak vrij laag zijn. Vermoedelijk is de regen de oorzaak van de lage aantallen libellen. De 
Geelvlekheidelibel heeft zich bijvoorbeeld (nog) niet laten zien? Wie heeft de soort waargenomen?

Na de foto’s goed te hebben bekeken bleek de tekening op het 
borststuk van de dieren te verschillen.

© Rob van der Es

© Rob van der Es
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Deze herfst opnieuw Noordse witsnuitlibel?

Vorig jaar werd er in oktober in het Bargerveen een 
pas uitgeslopen Noordse witsnuitlibel waargenomen 
(LWD Nieuwsbrief 2006-23). De gedachte was dat de 
hete zomer en het ongekend zomerse begin van de 
herfst hier debet aan waren. Overigens bleef het toen 
bij die ene officiële waarneming, dwz. doorgegeven 
op Waarneming.nl of aan De Vlinderstichting, 
bijvoorbeeld via Vlindernet.nl/landkaartje.

De huidige zomer staat in schril contrast met die van vorig 
jaar dus de gedachte dat we ook dit jaar in september 
Noordse witsnuitlibellen kunnen verwachten is wellicht 
een wat vreemde. Echter op 14 augustus, tijdens mijn 
monitoringbezoek aan het Fochteloërveen zag ik een, 
wat op het eerste gezicht leek, huidje van een heidelibel. 
Dichterbij gekomen om het huidje op te rapen ontbraken 
echter de kenmerkende witte trachee-draden op het 
borststuk en bleek het om een larve te gaan (foto 1). Van 
een heidelibel dacht ik, want ja daarvoor is het nu de tijd 
en echt goed had ik de larve verder ook niet bekeken. Tot 
de larve bij het terug plaatsen op het veenmos uit mijn 
hand viel en op de kop kwam te liggen. Toen vielen plots 
de kenmerkende donkere banden van een witsnuitlibel 
mij op (foto 2). Afgaand op de grootte en bekend zijn met 
het voorkomen van witsnuitlibellen in het Fochteloërveen 
moet het een Noordse witsnuitlibel zijn. De onderkant laat 
zelfs zien dat het er een is (strepen). Nadat ik de larve om 
had gedraaid bleef zij eerst een tijdje zitten totdat ze zo 
ineens in een flink tempo aan de wandel ging richting de 
oeverbegroeiing. Vervolgens kroop de larve steeds kleine 
stukjes, afgewisseld met rustmomenten, langs de oever 
heen en weer, alsof het op zoek was naar een geschikte 
uitsluipplek. Benieuwd of dit ook werkelijk ging gebeuren 
heb ik ruim een uur de larve in de gaten gehouden maar 
toen had ik een dusdanig pijn in mijn knieën en rug van 
het gebogen voorover zitten dat ik mijn waarneming 
heb beëindigd. Overigens kun je op de foto de libel al 
door de larvenhuid heen zien schijnen en tevens zijn 
de vleugelscheden flink opgezwollen ten teken dat een 
uitsluipen aanstaande is. 

Anders dan vorig jaar kan het nu wel eens zo zijn dat de 
extreem zachte winter van 2006-2007 in combinatie met 
het eveneens zeer zachte voorjaar van 2007 een aantal 
larven de kans heeft gegeven zich versneld te ontwikkelen 
en ze nu vervroegd uitsluipen. Dus uitkijken naar vervroegd 
uitsluipende Noordse witsnuitlibellen.

Gerard Abbingh 

© Gerard Abbingh

© Gerard Abbingh
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Excursie Boerenveensche Plassen

Op zaterdag 4 augustus stond de laatste excursie van 2007 op de 
kalender, ditmaal naar de Boerenveensche Plassen bij Pesse. De 
plassen zijn eigendom van het Drents Landschap. Met gastheer/
excursieleider Hero Moorlag gingen we, onder een strak blauwe 
hemel, om 10.30 uur met z’n achten op pad. Reeds vanaf de klinkerweg 
kregen we meerdere oeverlibellen en tientallen watersnuffels in het 
vizier. Naast vele meer algemene soorten (zie soortenlijst), waren er 
ook een groot aantal tengere pantserjuffers te bewonderen. De trend 
van sterke toename van de afgelopen jaren lijkt zich dus ook hier voort 
te zetten. In totaal hebben we 16 soorten gezien. Ook op botanisch 
gebied viel er met o.a. klokjesgentiaan en moeraswolfsklauw het 
e.e.a. te bewonderen. Tegen 13.00 werd de excursie onder een 
spontane gezamenlijke lunch afgesloten. Namens de LWD wil ik Hero 
en het Drents Landschap nogmaals bedanken voor hun gastvrijheid.

Gerard Abbingh

Waargenomen soorten:

Tengere pantserjuffer Lestes virens 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa
Watersnuffel Enallagma cyathigerum
Lantaarntje Ischnura elegans
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum
Grote roodoogjuffer Erytrhomma najas
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum
Bruine glazenmaker Aeshna grandis
Paardenbijter Aeshna mixta
Venglazenmaker Aeshna juncea
Gewone Keizerlibel Anax imperator
Metaalglanslibel Somatochlora metallica
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum
Zwarte heidelibel Sympetrum danae
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguinenum
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum

Klokjesgentiaan

Venglazenmaker

© Gerard Abbingh

© Minko van der Veen

© Emile Gevers

© Emile Gevers
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De Bandheidelibel. 
Ook 2007 goed jaar!

De Bandheidelibellen lijken het goed te doen dit jaar. Op 
‘bekende’ en minder bekende plekken wordt de soort 
gezien en is soms voortplanting aangetoond. Zo meldde 
Ate Dijkstra op 1/08/2007 een vers uitgeslopen exemplaar 
Bandheidelibel langs Ruiner Aa. Een water stromend met 
helofyten en waterplanten in km hok 218-529. 
Bij de vindplaats Diever/Kalteren (216-541) was het een 
drukte van jewelste aan de waterkant. Over een lengte 
van ongeveer 200 meter zag ik begin augustus meer 
dan 20 mannetjes en 5 vrouwtjes en enige eiafzettende 
tandems (zie foto hiernaast). Een zoektocht door 
zuidwest Drenthe leverde verschillende waarnemingen 
van Bandheidelibellen op. Ook op minder voor de hand 
liggende plaatsen zoals bijvoorbeeld redelijk ver van 
water verwijderd. Hoe kritisch is deze (Rode lijst) soort nu 
eigenlijk?

De Bandheidelibel wordt dit jaar ook in Friesland gezien. 
Ronald van Seijen nam zelfs eiafzet van de Bandheidelibel 
tussen Krabbenscheer waar! Dit was in de omgeving van 
Gorredijk. Het geeft maar weer aan dat deze kleine libel 
echt duidelijke opportunistische neigingen vertoont.

Bandheidelibellen bij Diever 8-2007

© René Manger
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Vijfde jaargang, nummer 13      11 september 2007 

Libellenwaarnemingen september

Geelvlekken vooral vroeg in het seizoen 
gezien
Door het matige weer van de laatste tijd lijkt het 
libellenseizoen in te zakken. 

Op de vraag in de vorige nieuwsbrief of dit jaar in Drenthe 
nog Geelvlekheidelibellen gezien zijn reageerden Jan 
Joost Mekkes en Jan Rocks. Jan Joost Mekkes zag 
in Dalen (Sportpark) vooral in de maand juni (9, 14 en 
27 juni en op 2 juli) 14 stuks Geelvlekken in totaal en 
vergeleken met vorig jaar een stuk minder maar wel op 
ongeveer dezelfde dag de eersten, toen op 10 juni en in 
2005 op 11 juni. Op 7 september werden na afwezigheid 
weer een aantal jonge exemplaren op dezelfde locatie in 
Dalen gevonden.

Jan & Annie Rocks zagen ook in juni enkele Geelvlekken 
in het Bargerveen.

Noordse glazenmaker ook weer in 2007 
in Bargerveen
Op vrijwel dezelfde plaats in het ven van vorig jaar 
ontdekten Jan & Annie Rocks en Tinus Knegt een vers 
uitgeslopen Noordse glazenmaker Aeshna subarctica 
(zie foto).Ook een mooie waarneming van de soort was 
van Dolf Ramakers. Hij vond twee vrouwtjes Noordse 
glazenmaker in de omgeving van Roden (Lieveren). Uit 
deze noordelijke regio zijn vrijwel geen waarnemingen van 
de soort bekend.

Bruine- en Noordse winterjuffer 
In de omgeving van Dalen werden zowel de Bruine- als de 
Noordse winterjuffer waargenomen (Jan-Joost Mekkes). 
De Noordse winterjuffer werd voor het eerst in deze 
omgeving waargenomen.

Vuurlibellen in de kop van Drenthe

Afgelopen donderdag (6/09) zag Roelof Blaauw een 
vrouwtje Vuurlibel (Crocothemis erythraea) in het gebied 
Stuifgat. Dit gebied ligt ten zuiden van het Bunnerveen 
- coördinaten 229,4 - 569,5. Het aardige van deze 
waarneming is dat Roelof twee weken eerder op 23/08 
ook al een vrouwelijke vuurlibel in dit gebied zag. De kans 
dat het om hetzelfde exemplaar gaat lijkt erg groot. Het 
was onmiskenbaar een vuurlibel met, een op grote afstand 
zichtbare, opvallend lichtgele kleur. Dichterbij gekomen 
voldeden ook pterostigma e.d. aan de beschrijving. 
Op 23/08 vlogen in dit gebied ook tientallen Tengere 
grasjuffers (Ischnura pumilio) waaronder zeer fraaie 
oranje vrouwtjes. Tussen vele losse exemplaren vlogen 
meerdere tandems en werden er eitjes afgezet. De laatste 
leuke bijkomstigheid op 23 /08 in dit gebied  was een 
vrouwtje Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea) die eitjes 
injecteerde in de plant Hanepoot (Echinochloa crus -galli). 
Het is al bijzonder dat deze grassoort in heideplasjes staat 
dus zal deze plantensoort als eiafzetplaats van blauwe 
glazenmaker vermoedelijk nog zeldzamer zijn. 

© Tinus Knegt
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In opdracht van de provincie Drenthe is er onderzoek 
gedaan naar het voorkomen van de Groene 
glazenmaker Aeshna viridis in Drenthe. De werkgroep 
ontving van de provincie onlangs dit rapport “Groene 
glazenmaker in Drenthe 2006”.

In 2006 is een inventarisatie verricht naar het voorkomen 
van Krabbenscheer en de Groene glazenmaker in Drenthe. 
Een uitgebreid onderzoek op veel locaties. Helaas is 
de mogelijke aanwezigheid van larven van de soort niet 
onderzocht.

De inventarisatie heeft uitgewezen dat de oppervlakte 
aan Krabbenscheerplanten (39 locaties) in Drenthe is 
achteruitgegaan ten opzichte van eind jaren 90 (Atlas 
van de Drentse Flora). Doordat de populaties Groene 
glazenmaker niet dicht bij elkaar gelegen zijn is de soort 
bedreigd.
Voor de 14 meest gunstige locaties (uitbreiding en beheer) 
zijn beheerkaarten opgesteld.

Voor o.a. twee geschikte locaties in Assen zijn beheer-
kaarten opgesteld. Op beide locaties is echter nog nooit een 
Groene glazenmaker gezien. Op 4 september zag René 
Manger bij toeval dat er aan Het Kanaal door de gemeente 
Assen beheerswerkzaamheden waren uitgevoerd (zie 
foto's). De gemeente besteedt deze werkzaamheden uit. 
Goed te zien is de grote hoeveelheid plantmateriaal op de 
kant. 

Volgens het Beschermingsplan (2001) moet slootschoning 
niet in of vóór augustus, tijdens de zomergroei 
plaatsvinden. Dat blijkt zeer negatief te zijn, doordat de 
krabbescheervegetatie dan nog vrijwel één geheel is en 
er ook nog geen winterknoppen gevormd zijn en dan 
nagenoeg de gehele vegetatie verwijderd wordt, inclusief 
de jonge spruiten. Ook eventuele vruchten met zaden 
worden bij vroeg schonen verwijderd (Beschermingsplan, 
2001). 

Goed dat de slootschoning voor de Groene glazenmaker 
in Assen naar behoren is uitgevoerd. Hopelijk is dit een 
uitnodiging voor de Groene glazenmaker om zich op deze 

Groene glazenmaker en slootschoning in Drenthe 

locatie eens te laten zien. De andere locatie is overigens 
bij de begraafplaats De Boskamp is niet geschoond.

Voor diegene die interesse heeft naar de onderzochte 
locaties in Drenthe kan even mailen naar de redactie.

Literatuur
Beschermingsplan Groene glazenmaker. Rapport Directie 
Natuurbeheer nr 2001/015, Wageningen, 2001, ISSN 
1568 - 1912

De situatie in Het Kanaal in Assen na schoning (4 
september 2007).

Dit jaar werd er door de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging KNNV in het weekend 
van 16 en 17 juni een landelijke Libellen Bigday 
georganiseerd.

Onze werkgroep leverde dat weekend libellenkennis aan 
twee excursies (KNNV afdelingen Emmen en Assen). 

Voor de afdeling Emmen waren Jan en Annie Rocks 
excursie leiders in het Bargerveen. Er kwamen die dag 
ongeveer twintig geinteresseerden naar de excursie die 
veel libellensoorten opleverden. In Assen werd de excursie 
gehouden bij Taarlo. Een kort verslag is te lezen op 
http://www.knnv.nl/assen/page12.html. 

Libellen Bigday in Drenthe

© René Manger
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Kleine heidelibel

Op 7 september 2007 zag R. Manger een zeer 
kleine Zwarte heidelibel in Boswachterij Borger. 
Benieuwd hoe groot het beestje was heb ik het 
gevangen en opgemeten (zie tabel).

Het achterlijf bleek slechts 16 mm te zijn tegen 
‘normaal’ 21 a 24 mm (Geijskes & van Tol, 1983). 
Ter vergelijking heb ik een foto van een ‘normale’ 
Zwarteheidelibel vrouwtje bijgevoegd.
De kleinste echte libel die in Nederland ooit is 
waargenomen (2003) is ook een Zwarte heidelibel. 
Dit diertje was echter al dood. Kees Goudsmits en 
Marcel Wasscher schreven in de NVL Nieuwsbrief 
8(2) over deze vondst. Het betreffende stuk (PDF) is 
hieronder te lezen op de link (even klikken).

http://www.brachytron.nl/NVL%20Nieuwsbrief/kleinste%20libel.pdf.

TABEL 2003 2007 ‘normaal’

geslacht vrouwtje vrouwtje vrouwtje

achterlijfslengte 13 mm 16 mm 22-23 mm

lengte totaal 21 mm 25 mm 29-34 mm

lengte voorvleugel 20 mm 22 mm

lengte achtrvleugel 19 mm 21 mm 25-27 mm

Vijfde jaargang, nummer 14       15 oktober 2007 

Libellenwaarnemingen oktober
De tijd is rijp voor de laatste libellenwaarnemingen van het seizoen 2007. Wie vindt bijvoorbeeld de laatste 
Bruine heidelibel Sympetrum striolatum? Hieronder nog enkele waarnemingen die we de laatste maand 
opgestuurd kregen.

Eerste waarneming Bandheidelibel in 
Bargerveen 

Op 22 september 2007 ontdekten Jan en Annie 
Rocks een mannetje Bandheidelibel Sympetrum 
pedemontanum in het Bargerveen. Tijdens het 
monitoren van hun route (reptielen) ontdekten ze 
deze eerste waarneming (zie foto hiernaast) voor dit 
gebied. 

Een “late“ waarneming van een Bandheidelibel werd 
op 14 oktober door Jeanette Essink gedaan bij de 
Ruiner Aa (waarneming.nl).

© Jan & Annie Rocks

© René Manger
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Noordse glazenmaker 
Schoonebekerveld

De Noordse glazenmaker Aeshna subarctica, hiernaast op 
de foto, vonden Jan en Annie Rocks op 3 oktober tijdens 
hun addermonitoring in het Schoonebekerveld (265048 
520165). Langs de kaden drijvende veenmosvegetatie 
met wit snavelbies werd het diertje aangetroffen net als 
bij de andere vindplaats in Meerstalblok op ongeveer  2,5 
km afstand.

Zwervende heidelibellen

Opvallend veel late waarnemingen van Zwervende 
heidelibellen Sympetrum fonscolombii in Nederland. Ook 
in Drenthe. Op 15 oktober werd een vrij jong mannetje 
(zie foto) op de heide van het Drouwenerveld (Gasselte) 
waargenomen.

Aparte Tengere pantserjuffer
Ik kwam bij Aekingerzand de volgende Tengere pan-
tserjuffer Lestes virens tegen. Hij hing aan een strootje 
met een knik in een vleugeltje en een knik van 90 graden 
in z’n lijf. Aaaaah, zielig was mijn (vrouwen) reactie, begint 
dat beestje zich toch uit te sloven.. (mannenreactie!?). Hoe 
dan ook, het zielige gevoel was weg hoor! Ik heb een serie 
foto’s die ik snel achter elkaar plaatste in een slide show, 
geen gezicht! Hierbij een foto van dit betreffende beestje 
en het hoe en waarom!? Eind van de dag in het zonnetje... 
ik weet het niet, wel opmerkelijk! misschien “zat” z’n lijfje 
gewoon beroerd door die knik?

Judith Bouma-Litjens

© Judith Bouma-Litjens

Van Nature 17(9) 
sept. 2007
(blad van de Vereniging voor 
Natuurmonumenten)

© Jan & Annie Rocks
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De laatste warme plekken....

Op 10 oktober trof Hero Moorlag een Paardenbijter Aeshna 
mixta en een Steenrode Heidelibel Sympetrum vulgatum 
zonnend op dezelfde rasterpaal in de Boerenveensche 
Plassen bij Pesse.

Eind september bij Diever een Bandheidelibel 
Sympetrum pedemontanum en Steenrode heidelibel 
Sympetrum vulgatum om dezelfde reden.....

In september 2007 is het rapport “De Oostelijke witsnuitlibel 
in Friesland 2005-2006” verschenen. In het rapport 
worden de resultaten gepubliceerd van het onderzoek 
naar de verspreiding, habitat, ecologie/ethologie, beheer 
en bescherming. In 2005 werd de Oostelijke witsnuitlibel 
door o.a. Maarten Schrama herontdekt in het zuidoosten 
van Friesland op de Delleboersterheide. In opdracht van It 
Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Provincie Friesland is 
dit onderzoek uitgevoerd door Peter de Boer. Het rapport 
met 47 pagina’s is het resultaat van een uitvoerig en 
gedetailleerd onderzoek en is rijk geïllustreerd met foto’s, 
kaarten en bijlagen.

De Oostelijke witsnuitlibel behoort tot één van de 
zeldzaamste libellen van West Europa. Het laatste 
exemplaar in Nederland werd in 1994 bij Appelscha 
gevonden. Daarna werd de soort als uitgestorven 
beschouwd. Na uitvoerig onderzoek in 2006 aan ruim 
40 geschikte bosvennen in Friesland en een deel in 

aangrenzend Drenthe zijn geen andere populaties 
ontdekt. Het ven op de Dellebuursterheide waar de soort 
zich voortplant is met 39 soorten soortenrijk te noemen.
Het gefaseerd schonen van geëutrofieerde bos- en 
heidevennen, het toepassen van anti-verdrogings-
maatregelen om een enigszins stabiel waterpeil te 
garanderen, zijn belangrijke maatregelen voor verbetering 
van de natuurkwaliteit van vennen en daarmee de potentiële 
habitats voor de Oostelijke witsnuitlibel. Aanvullend 
onderzoek zal belangrijk zijn voor het voortbestaan van 
deze witsnuitlibel in Nederland. In samenwerking met De 
Vlinderstichting is een monitoringsroute uitgezet op de tot 
nu toe enige vindplaats van de soort.

Boer, E.P. de: De Oostelijke witsnuitlibel in Friesland 2005-
2006. It Fryske Gea, Olterterp/Landschapsbeheer Friesland, 
Beetsterzwaag, 2007.

© Hero Moorlag © René Manger

Rapport De Oostelijke witsnuitlibel in Friesland 2005-2006
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Noordse winterjuffer Brachytron 

Vanaf 14 december is van de Nederlandse Vereniging 
voor Libellenstudie (NVL) het thema Brachytron nummer 
Sympecma paedisca verschenen. Het nummer is 
geheel gewijd aan het onderzoek aan deze mysterieuze 
libellensoort dat heeft plaatsgevonden van 2002 tot en 
met 2007. Deze extra dikke kleuren Brachytron bevat een 
tiental artikelen en dvd met een film over deze libellensoort. 

100 Pagina’s, 100 kleurenfoto’s en 30 figuren + DVD met 
film over het leven van de Noordse winterjuffer. 
Het kleurennummer + dvd is te bestellen door 10 euro 
over te maken op giro 76.15.700 t.n.v.  
NVL te Kortenhoef.  
IBAN: NL05 PSTB 0007 6157 00 
BIC: PSTBNL21. Het nummer wordt dan toegestuurd. 

Het Noordse winterjuffernummer is tevens te verkrijgen 
door 2 x 13 euro (26) te storten en bent u tevens lid voor 
2007 en 2008! 
Zie ook:
http://www.brachytron.nl/Brachytron/noordsewinterjuffer.html
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Libellenseizoen 2008 
Inhoud:

• 2008
• Programma
• Atlas

Vroeg
Het ziet er naar uit dat we vroeg van libellen kunnen gaan 
genieten. De winter heeft vooralsnog niet veel voorgesteld 
en een enkel KNMI record zal vermoedelijk weer verbroken 
zijn. We rekenen dit jaar op een mooi seizoen met veel leuke 
libellenwaarnemingen. Stuur je waarnemingen en foto’s daarom 
naar de redactie van deze nieuwsbrief zodat we er allemaal van 
kunnen genieten en op de hoogte blijven.
Zoals gebruikelijk werden er weer winterjuffer waarnemingen 
gedaan. Er is op dit punt echter een Drentse noviteit te 
melden, namelijk de eerste winterwaarneming van de Bruine 
winterjuffer Sympecma fusca (Boswachterij Grollo). Door 
meerdere achtereen volgende dagen met warm winterweer (14 
Co) konden op 11 februari twee vliegende Bruine winterjuffers 
worden waargenomen. De soort was in Drenthe namelijk tot 
voor kort alleen in de zomer en het voorjaar waargenomen. 
Op 9 februari werden al vliegende Noordse winterjuffer 
Sympecma paedisca Sympecma paedisca op het Uffelter 
Binnenveld waargenomen. Erg vroeg! Verder is het landelijke 
Noordse winterjuffer project (Project Paedisca) eind 2007 
afgerond en dit heeft geresulteerd in een speciaal themanummer 
van het tijdschrift Brachytron van de Nederlandse Vereniging 
voor Libellenstudie (NVL). Hoewel na dit uitgebreide onderzoek 
veel van deze libellensoort bekend is geworden, zijn er nog 
steeds onbeantwoorde vragen. Wil je meer weten over deze 
soort dan is het tijdschrift voor 10 euro bij de NVL te bestellen 
(www.brachytron.nl). 

Programma
Er zullen dit jaar weer verschillende excursies georganiseerd 
worden. Alvast welkom! Ook aandacht voor zeldzame 
libellensoorten. In de volgende nieuwsbrief volgt een programma 
overzicht. We organiseren overigens wegens tijdgebrek dit jaar 
geen ledenavond. 

Atlas
In 2010 willen we gaan werken aan de Libellenatlas van Drenthe. 
We zullen de komende jaren beginnen met de voorbereiding 

Bruine winterjuffer 11-2-2008 

Op 11 februari 2008 werden twee vliegende Bruine 
winterjuffers in Boswachterij Grollo waargenomen. Door het 
warme weer hadden de beestjes hun overwinteringsplaatsen 
verlaten en waren daarom iets makkelijker waar te nemen. 
Ze zaten het liefst op boomstammen. 

Libellenwerkgroep Drenthe

Contactpersoon & -adres:
G. Abbingh, Lange Hout 6, 
9408 DB Assen. 
g.abbingh@home.nl

Excursies:
Willem Klok, 
w.klok@natuurmonumenten.nl

Webmaster: 
André Hospers
ahospers@gmail.com

http:// www.libellen-drenthe.eu

Waarnemingencoördinator &
Nieuwsbrief:
René Manger
rmanger@planet.nl

Zesde jaargang, nummer 1       5 maart 2008 

LWD
Nieuwsbrief

2008

hiervan en o.a. verschillende ‘witte plekken’ gaan 
inventariseren. Verder is het de bedoeling dat 
meerdere auteurs aan deze atlas gaan werken. Ook 
willen we een fotoarchief gaan aanleggen. Wanneer 
je graag aan de atlas mee wilt werken, geef dit dan 
aan bij Gerard Abbingh. Wordt vervolgd.

© René Manger
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Mogelijke poging tot predatie van een Koraaljuffer 
Ceriagrion tenellum door een vrouwtje Lantaarntje 
Ischnura elegans. 

Lidmaatschap 2008
Wij ontvangen weer graag de bijdrage van € 5,- voor het lidmaatschap 
van onze werkgroep dit jaar. Dan blijf je op de hoogte! Wanneer je lid 
wilt worden kun je dit melden op rmanger@planet.nl.

Postbank rekeningnummer 96.97.486
Ten name van de Libellenwerkgroep Drenthe onder vermelding 
van “lidmaatschap 2008”.

Gerard Abbingh, Willem Klok en René Manger

Geactualiseerde Nederlandse Libellenatlas

Dit jaar verschijnt een speciale Brachytron (NVL) met daarin de ge-
actualiseerde Nederlandse libellengegevens van 1997 tot en met 
2007. De afgelopen tien jaar is, sinds het verschijnen van de atlas 
“De Nederlandse Libellen” (NVL), de libellenfauna in Nederland be-
hoorlijk veranderd. Vandaar dat de NVL besloten heeft een geactua-
liseerde atlas uit te brengen. Wanneer u dit jaar lid wordt van de NVL 
dan ontvangt u dit jaar deze atlas. Opgeven kan gemakkelijk via de 
NVL website 

NVL studiedag 29 maart 2008

In het Ecodrome te Zwolle organiseert De Nederlandse 
Vereniging voor Libellenstudie (NVL) weer een Landelijke 
Libellenstudiedag. Tevens wordt de Algemene ledenvergadering 
gehouden. Toegang gratis. Programma is onder voorbehoud. 

 10.00 Aankomst (koffie staat klaar) 

 10.25 Opening door dagvoorzitter Robert Ketelaar 
 10.30 Libellen van de Kampina, Verslag van een inventarisatie in 

2007, Douwe Schut  (Natuurbalans - Limes Divergens) 
 10.45 De terugkeer van de rombouten, Marcel Wasscher 

   11.15 Koffiepauze, Meijs natuurboeken 
  11.30 MysteryQuiz, Tim Termaat 
  11.45 Algemene Leden Vergadering 
  12.30 Quiz ontknoping 
  12.45 Lunch, boekenmarkt Wil Meijs 

 13.30 The appearances of American dragonflies and butterflies in 
Europe, Adrian Parr (GB) 

 14.15 Libellenatlas Mediterranean & North Africa + Red List, Vin-
cent Kalkman

 14.30 Theepauze 
 14.45 Libellenreis in Siberië, Robert Ketelaar 
 15.05 Presentatie larvenhuidjestabel Zygoptera, Thijs van Trigt en 

Jan Willem van Velzen 
 15.10 Jeugdbondpresentatie, NJN en JNM
 15.30 Libellen op Aruba, Theo Muusse 
 15.45 Prijsuitreiking Quiz 
 15.55 Afsluiting door dagvoorzitter 
 16.00 Einde 

Datum: 29 maart 2008. Plaats: Ecodrome, Zwolle. Tijd: 10.30 - 16.00 uur. 
Zaal is om 10:00 uur open. Goed met openbaar vervoer te bereiken. Eco-
drome Zwolle, Willemsvaart 19, 8019 AB Zwolle, Telefoonnummer kantoor: 
038-4237030

Poging tot paring van een Tengere pantserjuffer 
Lestes virens met een Watersnuffel Enallagma 
cyathigerum mannetje.

€10,- te bestellen bij de 
NVL (ww.brachytron.nl)

Jan E.D.Visser stuurde deze onderstaan-
de foto’s van enkele waterjuffers.

© Jan E.D. Visser

© Jan E.D. Visser

http://www.meijsnatuurboeken.com
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Zesde jaargang, nummer 2       9 maart 2008 

Tweede februari waarneming 
overwinterende Bruine winterjuffer 

Op 28 februari trof ik ook een overwinterende Bruine 
winterjuffer Sympecma fusca aan. Dit was in het 
Bovenveen (boswachterij Ruinen). Het diertje heb ik 
vliegend aangetroffen. Ik heb nog gezocht naar meer 
individuen, maar dat leverde niks op.
Het Bovenveen is een jaarrond nat gebied, reliefrijk en 
heeft een klein plukje heide, dat ik overigens aan het vrij 
maken ben van opslag van boompjes. 

Kees van Eerde

Excursie programma

Hieronder een eerste aanzet van de libellenexcursies 
die dit jaar zullen worden georganiseerd.

Excursie VAM-Oude Diep 2008
Zaterdag 14 juni, 10.30 uur.
Onder leiding van: Hero Moorlag (Het Drentse Landschap).
Verzamelen: Parkeerplaats De Blinkerd, onderaan de 
VAM-berg noordzijde.
We kunnen direct bij de sloot langs de parkeerplaats 
beginnen. Daar zitten veel libellen. Verder zijn er enkele 
libellenrijke plassen aan de voet van de VAM-berg, 
nog meer sloten en in de middag kunnen we naar het 
naastgelegen Oude Diep en de poelen die in het beekdal 
liggen. Het geheel is nieuwe natuur, aangelegd in 2001 
door Stichting Het Drentse Landschap in samenwerking 
met Essent Milieu in het kader van herinrichting beekdal 
Oude Diep. Alle waterrijke stukken zijn op loopafstand. Via 
stapstenen en voorden kun je sloten en het Oude Diep 
oversteken. 

Excursie Het Lentsche Veen
Zaterdag 27 juli, 10.30 uur

Verzamelen: Nieuw-Balinge. Het Lentsche Veen vormt een 
onderdeel van het gebied Mantingerveld. De natuur in het 
Mantingerveld (bestaande uit het Mantingerzand, Achterste 
Veld, Hullenzand, Lentsche Veen en Martensplek) krijgt 
weer volop de ruimte. Voor de ruilverkaveling was het 
Mantingerveld een groot aaneengesloten heidegebied. 
Sinds 1992 herstelt Natuurmonumenten de natuur in het 
Mantingerveld. Er worden landbouwgronden aangekocht, 
bos aangelegd en oude vennen in ere hersteld. Oude 
landbouwgronden, heidevelden, stuifzandvlaktes en 
bossen worden door Natuurmonumenten opgeknapt en 
samengevoegd. Kort geleden bestond het Mantingerveld 
nog uit een aantal los van elkaar liggende snippers 
natuur. Na 1960 verdwenen steeds meer soorten uit 
het gebied. Door het natuurherstel zijn er o.a. mooie 
natte pionierssituatie ontstaan waarbij we vermoedelijk 
Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii en tengere 
grasjuffer Ischnura pumilio zullen zien. 

Inhoud:

- Excursies 2008
- Tweede winterwaarneming Bruine winterjuffer in Drenthe
- Zeer oude libellen
- 25 jaar Vlinderstichting
- Noordse winterjuffer op VARA TV
- Witte plekken kaart

© Kees van Eerde

http://www.libellen-drenthe.eu
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Viering 25 jaar jubileum van De 
Vlinderstichting

Op zaterdag 8 maart jl. vierde De Vlinderstichting haar 
25 jaar bestaan. Een goed verzorgd en leuk programma 
trok zeer veel bezoekers naar deze bijeenkomst in 
Wageningen. De Stichting maakte de balans op van 25 
jaar vlinder- en libellenonderzoek en bescherming. Positief 
nieuws was er te melden over de libellen in Nederland, 
helaas minder goed gaat het met de dagvlinders. Het 
nachtvlinderonderzoek zit in de lift en ontwikkelt zich tot 
een steeds belangrijker onderdeel binnen de Stichting en 
bij vrijwilligers. De dag werd voorgezeten door directeur 
Theo Verstrael en oud-directeur Jan van der Made. Naast 
mooie films van Annette van Berkel over vlinders, libellen 
en mooie gebieden in Nederland was er aandacht voor 
jong talent (Tymo Muus Frl.) en de jaarlijkse uitreiking van 
de Gouden vlinder (o.a. Henk van Halm). Verschillende 
stands stonden in de Junushoff opgesteld. De feestelijke 
dag werd afgesloten met een jubileumborrel in de 
Junushoff. 

Libellen op TV. Onderzoeksproject Noordse 
winterjuffer nu ook op televisie
 
Op 13 januari 2008 was dit onderwerp al op Radio 1 op 
Vara’s Vroege vogels te beluisteren. 
Op aanstaande dinsdag 11 maart zal op VARA’s Vroege 
vogels TV om 19:20 uur op Nederland 2 een korte 
reportage te zien zijn.

 

Zeer oude libellen 7 maart 2008 

Het laatste nummer van Openbaar Kunstbezit is geheel gewijd aan insecten en andere 
kleine dieren in de kunst. (Kunstschrift 52e jaargang nummer 1 februari/maart 2008. Over de 
kleinste dieren). Zie http://www.kunstschrift.nl/home/.
Veel leuke artikelen met diverse afbeeldingen van oude schilderijen en tekeningen van 
insecten zijn in dit tijdschrift te bewonderen. Zo staat er bijvoorbeeld een afbeelding van een 
Viervlek (man en vr) en Platbuik uit 1681 (zie hieronder).
Ook een bijzonder bijschrift over een grote libellenzwerm (puystebijters) in mei van dat jaar. 
Verder staan er afgebeeld: Weidebeekjuffer, Bruine glazenmaker, Blauwe glazenmaker en tal 
van andere dagvlinders, sprinkhanen, krekels en Veenmol).

(met dank aan Evert Ruiter)

Jaques de Geheyn II, Insecten en 
bloemen, 1600. Met Blauwe glazenmaker. 
Aquarel en gouache op perkament, 22,7 
X 17,5 cm. Collection Frits Lugt, Institut 
Néerlandais, Parijs

© KUNSTSCHRIFT I/2008. Over de kleinste dieren

Openbaar Kunstbezit

Puystebijters
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Atlasproject Libellen in Drenthe

Om de libellenfauna van Drenthe voor de atlas goed 
in beeld te krijgen zal er de komende jaren nog de 
nodige kilometerhokken onderzocht moeten worden. 
Het zal duidelijk zijn dat de libellenfauna in de 
grote(re) Drentse natuurgebieden redelijk goed 
onderzocht is, omdat daar uiteindelijk de meeste 
liefhebbers steeds naar toe gaan.

Positief is dat vanaf de libellenwerkatlas in 2004 
meer ‘witte’ kilometerhokken onderzocht zijn. Toch 
zijn er nog steeds ‘witte plekken’ (waarnemings-
intensiteitskaart 1995 t/m 2007). Er is zelfs een 
aantal 5x5 Kilometerhokken waar nog nauwelijks 
waarnemingen zijn gedaan.
Het gebied (5 x 4 km) tussen Emmer-Compascuum 
en Barger-Compascuum is bijvoorbeeld vanaf 1995 
niet meer op libellen onderzocht, terwijl er een 

kanaal en zeer veel sloten aanwezig zijn. In eerste 
instantie wellicht weinig aantrekkelijk, maar dat zou in 
de praktijk best nog wel eens mee kunnen vallen..... 
De komende tijd ga ik uitzoeken welke hokken een 
inventarisatie waard zijn. Vooral in het zuidoosten 
van de provincie valt nog het e.e.a te ontdekken. 

Het handigst is om een aantal van jullie te vragen een 
paar kilometerhokken in de eigen woonomgeving 
te inventariseren. Het hoeft niet veel tijd te kosten. 
Alleen op deze manier kunnen we de komende jaren 
vrij vlot en met relatief weinig inspanning ons doel 
bereiken. 

We hopen op jullie medewerking!

http://www.libellen-drenthe.eu
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Zesde jaargang, nummer 3       8 juni 2008 

Inhoud:

- Voorjaar 2008
- Zo begon voor mij het libellenseizoen
- Excursie VAM - Oude Diep
- Waargenomen soorten in 2008
- Apart vrouwtje Gevlekte witsnuit

Voorjaar 2008
De laatste nieuwsbrief was van de winter, dus tijd voor 
een update. We beginnen met de winterjuffers. Gert 
Gelmers ontdekte op 13 april 2008 een vrouwtje Noordse 
winterjuffer Sympecma paedisca bij het bezoekerscentrum 
van Natuurmonumenten bij Ruinen en was daarmee 
gelijk een mooie blikvanger (zie foto). Ondanks meerdere 
gerichte inventarisaties naar de Bruine winterjuffer 
Sympecma fusca is het dit voorjaar niet gelukt om 
voortplantingsactiveit aan te kunnen tonen. 
De Vuurjuffers Pyrrhosoma nymphula waren zoals 
gebruikelijk de eerste libellen die in april verschenen. In 
het natuurgebied Kampsheide werd op 19 april (vorig 
jaar 12 april) het eerste exemplaar gezien. Het landelijk 
vroegte record voor de Vuurjuffer staat dit jaar overigens 
op 28 maart (Landelijk record is 12 maart). 
Terwijl de vlinders het dit voorjaar flink af laten weten 

(Vlinderstichting slaat alarm!) vlogen hier o.a. de Maan-
waterjuffer Coenagrion lunulatum, Platbuik Libellula 
depressa en Glassnijder Brachytron pratense best goed. 

Minko van der Veen was bij de ijsbaan van Alteveer 
(bij Roden) getuige van massaal uitsluipende Vuur- en 
Maanwaterjuffers (geschatte aantal Maanwaterjuffers 
meerdere honderden). Altena gebruikt een schitterend 
ven als ijsbaan. De larven konden in het water prachtig 
gevolgd worden op zoek naar een geschikte uitsluipplek 
(zie foto hieronder en op pag. 3). Lang niet altijd werd een 
plant dichtbij het water uitkozen, maar soms liepen de 
juffers een heel eind door het gras alvorens in een plant 
omhoog te klimmen. 
De Gevlekte witsnuitlibel lijkt hier niet zo uitbundig 
aanwezig als vorig jaar. Wel een waarneming van Martijn 
Bot op 31 mei van een viertal zwervende exemplaren in 

© Gert Gelmers

Zo begon voor mij het 
libellenseizoen:
 
Bijna had ik hem geplet, maar nog 
net op tijd kon ik mijn hand ervan 
weerhouden het koord van het 
rolgordijn verder op te trekken. 
Hij moet de dag ervoor door de 
(eindelijk weer eens) openstaande 
terrasdeuren de kamer zijn 
binnengevlogen en later, toen de 
rolgordijnen naar beneden waren, 
er op zijn neergestreken. Nog 
slaapdronken had ik die vroege 
ochtend dus bijna mijn eerste 
vuurjuffer tussen het rolgordijn 
vermorzeld! Toch heel sympathiek 
dat ze me dit jaar zo op hun komst 
wilden attenderen.
Toen ik besloot dan toch ook 
maar eens bij de vijver zelf te 
gaan kijken was het snel raak: op 
meerdere plekken waren ze aan 
het uitsluipen. Maar het fraaie 
weer van de dag ervoor had ze op 
het verkeerde been gezet. De zon 

liet die dag verstek gaan en af en 
toe viel er regen. Toen ik laat in de 
middag deze foto maakte zag het 
er niet naar uit dat hij nog voor de 
avond weg zou kunnen vliegen.
 
Minko van der Veen (29-4-08)

© Minko van der Veen© Minko van der Veen
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de Gasterense duinen. Op 5 juni werd de soort daar nog steeds gezien. Op 6 juni werd een mannetje bij Taarlo bij een 
ven gezien.
 
De Plasrombout Gomphus pulchellus (Dolf Ramaker) werd eind mei weer bij Zuidlaren gezien en vloog daar in 
redelijke aantallen rond. Van deze enigszins geïsoleerde populatie in Drenthe werden naast vers uitgeslopen individuen 
ook paringswielen gezien (zie foto’s). Ook werd een (vermoedelijk zwervend) mannetje van deze soort bij Roden 
waargenomen.

Plasrombout in Drenthe in 2008 (foto’s links). Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum dit jaar lokaal soms zeer goed vertegenwoordigd 
(foto’s rechts).

Een aantal leden heeft het lidmaatschapsgeld (5 euro) 
voor 2008 nog niet voldaan. Graag te voldoen doen 
op: 

Postbank rekeningnummer 96.97.486
Ten name van Libellenwerkgroep Drenthe, Assen
Onder vermelding van “lidmaatschap 2008”

Herinnering contributie

Excursie VAM-Oude Diep 2008

Zaterdag 14 juni, 10.30 uur.
Verzamelen: Parkeerplaats De Blinkerd, onderaan de 
VAM-berg noordzijde.

Er zijn enkele libellenrijke plassen aan de voet van de 
VAM-berg, nog meer sloten en kunnen we ook naar het 
naastgelegen Oude Diep en de poelen die in het beekdal 
liggen. Het geheel is nieuwe natuur, aangelegd in 2001 
door Stichting Het Drentse Land

schap in samenwerking met Essent Milieu in het kader van 
herinrichting beekdal Oude Diep. Alle waterrijke stukken 
zijn op loopafstand. Via stapstenen en voorden kun je 
sloten en het Oude Diep oversteken. 

Mocht de groep de lunch willen gebruiken bovenop De 
Blinkerd (50 m) in het infocentrum in de vorm van een 
vliegende schotel, dan doen we dat, met prachtig uitzicht 
over het te inventariseren gebied. 

VAM Berg

© Eelke Schoppers© Eelke Schoppers © Dolf Ramaker © René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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1. Weidebeekjuffer
2. Bruine winterjuffer
3. Noordse winterjuffer
4. Lantaarntje
5. Tengere grasjuffer
6. Watersnuffel
7. Variabele waterjuffer
8. Azuurwaterjuffer
9. Maanwaterjuffer
10. Grote roodoogjuffer
11. Vuurjuffer
12. Koraaljuffer
13. Blauwe breedscheenjuffer
14. Vroege glazenmaker

15. Grote keizerlibel
16. Glassnijder
17. Plasrombout
18. Smaragdlibel
19. Metaalglanslibel
20. Viervlek
21. Platbuik
22. Bruine korenbout
23. Gewone oeverlibel
24. Venwitsnuitlibel
25. Noordse witsnuitlibel
26. Gevlekte witsnuitlibel
27. Zwervende heidelibel

Waargenomen libellensoorten in Drenthe 2008 (tot en met 2 juni)

In de Weerribben was de Gevlekte witsnuitlibel Leuchorrinia pectoralis 
zo fanatiek bezig met voortplanting dat meerdere tandems tussen 
mannetjes werden gezien (foto links). Opmerkelijk (en zeldzaam) 
was een eiafzettend vrouwtje van deze soort die gekleurd was als 
een mannetje (androchroom), namelijk met de rode kleur op het 
borststuk en op het eerste segment van het achterlijf. Niet alleen de 
kleur is van dit vrouwtje anders, maar zoals op de foto’s is te zien 
lijken de vlekken ook kleiner en het achterlijf wat smaller dan de 
‘normale’ vrouwtjes. 

Apart vrouwtje Gevlekte witsnuitlibel

Larvenhuidjes op een blijkbaar favoriete uitsluipplek© Minko van der Veen

© René Manger
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De zomersoorten zijn er weer!

In tegenstelling tot het zuiden en midden van ons land 
begint de droogte in Drenthe bij de vennen en beken goed 
zichtbaar te worden. De vlinders laten zich inmiddels beter 
zien en het Groot dikkopje vliegt bijvoorbeeld lokaal zeer 
goed. De eerste heidelibellen laten zich weer zien en zo 
ook de pantserjuffers. Vanaf half juni waren er Gewone 
pantsers- en Tangpantserjuffers bij de vennen waar te 
nemen. Altijd weer even wennen met het herkennen van 
die nog niet uitgekleurde groene pantserjuffers.

Zesde jaargang, nummer 4       18 juni 2008 

Inhoud:

- Kort verslag VAM excursie
- De zomersoorten zijn er weer
- Weidebeken en breedschenen in zuid-Drenthe

- Excursie Oostelijke witsnuitlibel
- Libellenexcursie Lentsche Veen 27 juli

Kort verslag VAM excursie juni 2008

Het was op 14 juni prachtig weer, zelfs warm. We hebben 
om te beginnen de hele sloot van De Blinkerd gevolgd. 
Vrij veel wind en de normale soorten werden gezien, maar 
ook de Gevlekte witsnuitlibel. Dit mannetje zat bij in een 
poel bij het Oude Diep. Tot slot naar het Oude Diep en als 
laatste een gegraven vijver. In totaal werden 14 gevonden 
soorten:

Lantaarntje, Variabele juffer, Azuurwaterjuffer, Water-
snuffel, Grote roodoogjuffer, Viervleklibel (±100), Grote 
keizerlibel (20) (zie eiafzettend vrouwtje op foto), Gewone 
oeverlibel (30), Platbuik, Vuurjuffer, Blauwe glazenmaker, 
Gevlekte witsnuitlibel, Weidebeekjuffer en weer een eerste 
Bloedrode heidelibel (zie foto).

Vlinders: groot dikkopje, waterleliemot, zilverstreepje, bruin 
zandoogje, bont zandoogje, Jakobsvlinder, Icarusblauwtje, 
hooibeestje en purpermot.

Met dank aan Hero Moorlag en het Drentse Landschap.

© Tinus Knegt

© Hero Moorlag

© René Manger© René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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Weidebeken en breedschenen in zuid 
Drenthe 
Van zuid Drenthe zijn niet veel waarnemingen van de Wei-
debeekjuffer Calopteryx splendens en de Blauwe breed-
scheenjuffer Platycnemis pennipes bekend. Beide soor-
ten zijn het meest in het Drentse Aa gebied en De Hunze 
gevonden (zie werkatlas, 2005). De Blauwe breedscheen 
is maar weinig in zuidwest Drenthe waargenomen en de 
Weidebeekjuffer in zuidoost Drenthe.
Karin Uilhoorn nam dit jaar exemplaren van beide soorten 
waar in de omgeving van Coevorden en Meppel. De 
Blauwe breedscheenjuffer werd in 9 kilometerhokken 
in de omgeving van Coevorden en de Weidebeek in 3 
kilometerhokken aangetroffen. Bij Meppel werden beide 
soorten in een kilometerhok waargenomen.

Weidebeekjuffers en 
breedschenen bij stilstaand 
water

De laatste jaren worden Weidebeekjuf-
fers en Blauwe breedscheenjuffers bij 
stilstaand water aangetroffen. Weide-
beekjuffers worden soms voor langere 
tijd in kleine slootjes of vennen waarge-
nomen. Ook vaker Blauwe breedsche-
nen in de buurt bij vennen. De precieze 
reden van deze toename is moeilijk te 
verklaren. Expansie van de soort in 
combinatie met verbeterde waterkwali-
teit.....? 

Weidebeekjuffer op Brem

Slootje met een paar vrouwtjes Weidebeekjuffers

Breedscheen op Pijpestro

Bruine korenbouten
In de omgeving van de Wold Aa (Ruinen) werden tien-
tallen Bruine korenbouten waargenomen. Zowel aan de 
Wold Aa als bij wat grotere wateren.

Zwervende heidelibellen
Op het Drouwenerveld werd vandaag bij een ven een 
mannetje Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii 
waargenomen. Verder een mogelijke waarneming van 
een Vuurlibel Crocothemis erythrea. Opgelet voor deze 
soorten! 

© René Manger

© René Manger

© René Manger
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Excursie Oostelijke witsnuitlibel Delleboersterheide 22 juni 2008

Zaterdag 27 juli, 10.30 uur.
Verzamelen: Nieuw-Balinge. Het Lentsche Veen vormt een 
onderdeel van het gebied Mantingerveld. De natuur in het 
Mantingerveld (bestaande uit het Mantingerzand, Achterste 
Veld, Hullenzand, Lentsche Veen en Martensplek) krijgt 
weer volop de ruimte. Voor de ruilverkaveling was het 
Mantingerveld een groot aaneengesloten heidegebied. 
Sinds 1992 herstelt Natuurmonumenten de natuur in het 
Mantingerveld. Er worden landbouwgronden aangekocht, 
bos aangelegd en oude vennen in ere hersteld. Oude 

landbouwgronden, heidevelden, stuifzandvlaktes en 
bossen worden door Natuur-monumenten opgeknapt en 
samengevoegd. Kort geleden bestond het Mantingerveld 
nog uit een aantal los van elkaar liggende snippers 
natuur. Na 1960 verdwenen steeds meer soorten uit 
het gebied. Door het natuurherstel zijn er o.a. mooie 
natte pionierssituatie ontstaan waarbij we vermoedelijk 
Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii en tengere 
grasjuffer Ischnura pumilio zullen zien.

Net als voorgaande jaren zijn in Friesland weer 
Oostelijke witsnuitlibellen Leucorrhinia albifrons gezien. 
Hoewel de aantallen dit jaar klein lijken, organiseren we 
ook dit jaar een excursie naar de voortplantingsplek van 
deze soort. De excursie vindt (ijs en weder dienende) 
plaats op zondag 22 juni aanstaande. De excursie 
wordt georganiseerd in samenwerking met It Fryske 
Gea en Peter de Boer.
Als je deel wilt nemen aan deze excursie, meldt je 
dan vooraf aan. Dan weten wij hoeveel mensen er 
mee gaan. Je kunt je aanmelden voor de excursie 
bij Johanvantbosch at yahoo punt co punt uk. Nadat 
je je hebt aangemeld ontvang je de verzamelplek en 
aanvangstijd van de excursie. De weersvoorspellingen 

zijn wat wisselvallig, maar zondag 22 juni lijkt op dit 
moment de enige mogelijkheid om een excursie te 
organiseren. We verzoeken iedereen zoveel mogelijk 
van deze excursie gebruik te maken en niet op eigen 
houtje op zoek te gaan. 
Vorig jaar vonden 2 succesvolle excursies plaats met 
als doel de Oostelijke Witsnuitlibel te zien. Na de grote 
aantallen Oostelijke witsnuitlibellen van vorig jaar, ligt 
het aantal dit jaar een stuk lager. Dit lag in de lijn der 
verwachting, na het magere jaar 2006. De soort heeft 
een 2-jarige voortplantingscyclus. Ondanks de lage 
aantallen hopen we natuurlijk op een succesvolle 
excursie.

Libellen excursie Lentsche veen

http://www.libellen-drenthe.eu
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Excursie Lentsche Veen - Nieuw Balinge 

- Wat is er aan de hand met de Koraaljuffer?- 

Lentsche Veen-Hullenzand
Op de warme dampige zaterdag van 26 juli, waarbij de 
temperatuur uiteindelijk opliep tot zo’n 29 graden, trok een 
groepje van tien mensen onder leiding van Hero Moorlag 
door het Lentsche Veen en Hullenzand. Dit gebied is 
gelegen ten westen van Nieuw-Balinge. 
Het gebied is onderdeel van het Mantingerveld en in 
eigendom en beheer van de Vereniging tot behoud van 
Natuurmonumenten. De laatste jaren is het gebied 
behoorlijk uitgebreid met nieuwe natuur. Schotse 
Hooglanders begrazen het gebied. Opvallend is het grote 
enigszins kaal aandoende gebied, daar struiken en bomen 
ontbreken. Wel bevind zich een redelijk aantal grote 
vennen in het gebied. Zes vennen zijn op libellen globaal 
geïnventariseerd. Ondanks de redelijke hoeveelheid regen 
van de laatste tijd was de droogte van de maanden mei 
en juni nog steeds zichtbaar. Grote delen oevers waren 
uitgedroogd. Zonnedauw bloeide echter volop.
Op de vennen bevonden zich de typische vensoorten 
zoals hoge aantallen Watersnuffels en werden per ven 
soms meerdere Grote keizerlibellen waargenomen. De 
pantser- en Koraaljuffers bleken echter in bescheiden 
hoeveelheid aanwezig. De vennen leken, wat betreft 
structuur, sterk op elkaar en hadden meestal een vrij 
brede oeverrand met Pitrus. In totaal werden in het gebied 
tien libellensoorten aangetroffen (zie tabel). Veel vennen 
waren dit jaar drooggevallen en bij de waterhoudende 
vennen, waaronder een pingo, werden uiteindelijk de 
meeste libellensoorten (8) waargenomen. De vorig jaar 
in behoorlijke aantallen aanwezige Tengere grasjuffer en 
Zwervende heidelibel werden helaas niet aangetroffen.

Waargenomen soorten Lentsche veen - 
Hullenzand

1. Gewone oeverlibel
2. Gewone pantserjuffer
3. Grote keizerlibel
4. Koraaljuffer
5. Lantaarntje
6. Steenrode heidelibel
7. Tengere pantserjuffer
8. Viervlek
9. Watersnuffel
10. Zwarte heidelibel

Zesde jaargang, nummer 5       27 juli 2008 

Inhoud:

- Verslag excursie 26 juli
- Waarnemingen Vuurlibel in Drenthe

© Emile Gevers

Watersnuffels

Zuringspanner

© Hero Moorlag© René Manger

© René Manger
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Ijsbaan Nieuw-Baling 
http://www.nieuw-balinge.eu/ijsvereniging/ijsbaan.htm

De helft van de groep zette de inventarisatie voort met 
een bezoek aan de ijsbaan in Nieuw-Balinge. De ijsbaan 
is gelegen ten noorden van Nieuw Balinge in het Achterste 
veld (Mantingerzand). De ijsbaan is een met bomen 
omzoomd vrij voedselrijk water (veel vissoorten) met aan 
de oever o.a. lisdodde en Riet. Verder is het water open 
met hier en daar wat waterlelie. 
Aangrenzend, ten zuiden van de ijsbaan, bevind zich een 
vrij kleine poel. Deze staat bekend als de kinderijsbaan 
en is in 2006 aangelegd. Beide wateren hebben we in het 
geheel op libellen geïnventariseerd. We begonnen met een 
tandem Bloedrode heidelibel die eieren aan het afzetten 
waren op het redelijk hoge gras van de oeverrand. Met 
enige verbazing hebben we het een tijdje gade geslagen 
en zagen de eitjes op het enigszins vochtige gras vallen. 
Uiteindelijk vonden we meer soorten dan in het Lentsche 
Veen met bijvoorbeeld Bruine glazenmaker, Blauwe 
glazenmaker en Paardenbijter. Aardige afwisseling 
vormden overigens de vondst van twee Coloradokevers 
(zie foto). Eén daarvan zat net boven het water op een 
lisdodde.

Hoog aantal Koraaljuffers
Zeer opmerkelijk bleek het aantal Koraaljuffers. Langs 
ongeveer 450 meter oever telden we maar liefst ruim 
80 exemplaren, waaronder verse imago’s! Hiermee 
domineerde de Koraaljuffer dit water. Zo vonden we ter 
vergelijking op hetzelfde traject nog geen 20 Lantaarntjes. 
Het lijkt erop of de Koraaljuffer zich in Drenthe steeds meer 
op andere, meer voedselrijke wateren gaat ophouden. Zo 
waren er dit jaar al meldingen van uitsluipende of verse 
Koraaljuffers uit tuinvijvers (mededeling Minko van der 
Veen) en uit sloten. 

Na ongeveer vijf uur activiteit en een lijstje met 17 
libellensoorten gingen we met een goed gevoel huiswaarts.

Met dank aan de Vereniging tot behoud van 
Natuurmonumenten voor de toestemming voor het houden 
van de inventarisatie en aan Hero Moorlag voor het leiden 
van de excursie.

Ongekend hoge aantallen 
Koraaljuffers op ander water!

Bruine glazenmaker

© Emile Gevers

© Eelke Schoppers

© Eelke Schoppers

Waargenomen soorten 
Ijsbaan Nieuw-Balinge

1. Azuurwaterjuffer
2. Blauwe glazenmaker
3. Bruine glazenmaker
4. Bloedrode heidelibel
5. Gewone oeverlibel
6. Gewone pantserjuffer
7. Grote keizerlibel
8. Houtpantserjuffer
9. Koraaljuffer
10. Lantaarntje
11. Paardenbijter
12. Viervlek
13. Watersnuffel
14. Zwarte heidelibel

http://www.libellen-drenthe.eu
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Vuurlibel waarnemingen 2008
Dit jaar weer waarnemingen van de Vuurlibel. Hoewel 
het slechts om zwervende mannetjes gaat lijkt de soort 
iets meer te worden waargenomen. In De Wieden en De 
Weerribben plant de soort zich voort. Het is aannemelijk 
dat de ‘Drentse’ Vuurlibellen vanuit Noord-Overijssel 
uitzwermen over de provincie. 

Opgelet op deze scharlaken rode libel!

Waargenomen Vuurlibellen
Datum aantal Plaats Waarnemer
29 juni 2008 2 man Boswachterij Grolloo Martijn Bot

26 juni 2008 1 man Wijster (Vam) Edwin de Weerd

3 juli 2008 1 man Beilen Bert Oving

5 juli 2008 1 man Gees Edwin de Weerd

Half juli 2008 1 man Boerenveensche plassen Joop Verburg

Bron: o.a. waarneming.nl

© René Manger
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Zesde jaargang, nummer 6      21 augustus 2008 

Inhoud:
- Invasie Geelvlekheidelibel
- Witte hokken project
- Vuurlibel, serieuze bezoeker in Drenthe
- Oostelijke witsnuit op nieuwe locatie
- Voortplanting Bandheidelibel in Diever aangetoond

Invasie Geelvlekheidelibel

Vanaf 27 juli werd ineens op een aantal plaatsen de 
Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum in Drenthe en 
Groningen gezien. De influx van de Geelvlekheidelibel 
kwam uit het oosten. Daarna verspreidde de soort zich 
over Nederland.
Soms werd de soort in hoge aantallen op een redelijk kleine 
oppervlakte gezien. Veelal mannetjes die redelijk dicht op 
elkaar in het open terrein zaten. De vrouwtjes waren op 
groter afstand van bijna droogvallende vennen te zien. 
Verder veel eiafzettende tandems op vochtige grond.

De aantallen per jaar fluctueren. In 2007 werd de soort in 
Drenthe nauwelijks waargenomen. In 2006 lag het aantal 
waarnemingen weer hoger dan in 2007 en in 2005 was 
juist weer sprake van een soortgelijke invasie zoals dit 
jaar. Eiafzet vind plaats op vochtige grond of veenmos. Tandems 

vliegen daarbij laag dicht tussen de vegetatie (bijv. grassen, 
russen en zeggen) door. Soms gaat het vrouwtje in haar eentje 
nog even door met eiafzet, terwijl het mannetje in de buurt blijft.

Paring vindt vaak plaats op de grond.

Witte hokken project

Drenthe telt in totaal ongeveer 2800 Kilometerhokken. 
Van zeer veel hokken zijn libellenwaarnemingen bekend. 
Er is echter nog een hoop inventrisatiewerk nodig als we 
een mooie representatieve libellenatlas willen maken. Een 
aantal waarnemers zal bijvoorbeeld de komende paar jaar 
waarnemingen gaan doen in zuidoost Drenthe, omdat hier 
de libellenfauna nauwelijks is onderzocht. 
Dit jaar is een bescheiden start gemaakt met het doen van 
libellenwaarnemingen in de zogenoemde witte hokken op 
de kaart van Drenthe. Vanaf juni tot en met nu zijn 156 km 
witte hokken bezocht.
Als uitgangspunt dient hiervoor een kaart uit het 
libellenbestand van EIS Nederland, De Vlinderstichting en 
NVL (periode 1997-2007). Dit najaar zal verder bekeken 
worden wat de komende jaren ons op dit punt nog te doen 
staat. Wordt vervolgd.

© Eelke Schoppers

© René Manger
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Vuurlibel, serieuze bezoeker in Drenthe

Vorige nieuwsbrief meldde we dat de Vuurlibel Crocothemis 
erythrea meer wordt gezien dan voorgaande jaren. 
Vanaf eind juni tot en met 15 augustus werden in Drenthe 
totaal 14 mannetjes en twee vrouwtje op negen locaties 
(verspreid over de provincie) waargenomen. In De Wieden 
en De Weerribben plant de soort zich voort. 
Op Drentse vennen werden soms twee territoriale 
mannetjes tegelijk gezien. Paringsactiviteit is vooralsnog 
niet waargenomen, maar het zou heel goed kunnen dat 
de soort zich al voortplant. Komende jaren wordt het 
interessant om huidjes te gaan zoeken of de eerste verse 
imago’s waar te nemen bij vennen waar de soort nu is 
gezien.

Komende maand zal weer een nieuw nummer van het 
tijdschrift Brachytron verschijnen. Dit nummer telt 100 
pagina’s en is een actualisatie van de NVL libellenatlas 
van 2002. Door de sterke toename van het aantal 
waarnemingen, mede door het verschijnen van de NVL 
atlas (2002) en nieuwe veldgidsen, was een actualisatie 
hard nodig. Alle soorten die vanaf 1990 in Nederland 
zijn waargenomen worden besproken in een soorttekst. 
De verspreiding van elke soort wordt in twee perioden 
weergegeven: namelijk 1990-1997 en 1998-2007. 
De geheel in kleur uitgevoerde atlas is tot stand gekomen 
door samenwerking van een groot aantal organisaties 
(o.a. VS en EIS) en personen. Het is het resultaat van 
de vele honderden personen die hun gegevens hebben 
ingestuurd en meerdere organisaties die bij regionale 
inventarisatieprojecten waren betrokken. 
Kortom een absolute aanrader en een goede reden 
om toch maar eens lid te worden van de Nederlandse 
Vereniging voor Libellenstudie http://www.brachytron.nl.

Nieuwe actualisatie libellenatlas van 
Nederland (Brachytron)

Vuurlibellen op ven

Op en rond een ven op het Drouwenerveld 
(SBB), werden dit seizoen tijdens drie 
bezoeken in totaal drie man en twee vrouw 
Vuurlibel Crocothemis erythrea gevonden. 
De laatste waarneming betrof twee 
territoriale mannetjes op het ven (zie bewijs 
foto), die soms even met elkaar in gevecht 
waren. Twee weken daarvoor werden twee 
vrouwtjes op ongeveer 50 meter van dit 
ven op een stukje heide (zie foto onderaan) 
waargenomen. 
Ruim een maand lang waren Vuurlibellen in 
deze omgeving te zien.

Territoriaal mannetje Vuurlibel op ven (15 
aug.). De vleugelvlek op de achtervleugel en 
afgeplat achterlijf zijn onmiskenbaar voor de 
soort. Ze vliegen in een krachtiger vlucht dan 
de heidelibellen. Dit exemplaar is enigszins 
afgevlogen. De linker achtervleugel is namelijk 
beschadigd. 

Vrouwtje Vuurlibel op heideterrein (31 juli) nabij 
het ven waar mannetjes van de soort werden 
gezien.

© Eelke Schoppers

© René Manger

© René Manger
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Oostelijke witsnuitlibel op een nieuwe 
‘oude’ locatie waargenomen

Op 5 augustus werd een mannetje Oostelijke witsnuitlibel 
Leuchorrinia albifrons waargenomen nabij Appelscha door 
Jan vd Heide. Een zeer bijzondere vondst. En een zeer 
duidelijke mooie bewijsfoto staat hiernaast. Vermoedelijk 
was er ook nog een vrouwtje aanwezig. Het is niet duide-
lijk of het een zwerver betreft of dat de soort daar al jaren 
aanwezig is.

De Oostelijke witsnuitlibel is een lastig waar te nemen 
soort gebleken en is ook voor kenners vaak moeilijk te 
vinden. De vondst is bijzonder omdat in 1994 in dezelfde 
omgeving van het Aekingerzand een mannetje van deze 
soort daar voor het laatst werd gezien. 
Zoals bekend werd de soort in 2005 in Nederland op de 
Catspoel bij Oldeberkoop herondekt. 
Het blijft dus opletten geblazen in Drenthe! Je zult er maar 
tegen aanlopen....

Voortplanting Bandheidelibel populatie 
Diever nu zeker

De tot nu meest noordelijke bekende populatie Bandhei-
delibel Sympetrum pedemontanum in Drenthe (en in Ne-
derland?) plant zich nu aantoonbaar voort. De soort wordt 
vanaf augustus 2006 elk jaar in redelijke aantallen (tiental-
len) waargenomen. Eiafzet is jaarlijks waargenomen, ech-
ter huidjes of verse exemplaren werden nooit gevonden.

Dit jaar werden tijdens een bezoek op 24 juli aan de locatie 
vier verse imago’s waargenomen. Met een langzame ‘flit-
terende’ vlucht begaven ze zich vanuit de oevervegetatie 
naar enkele berkenbomen of planten zoals pitrus (zie on-
derste twee foto’s). 

© Jan vd Heide

© René Manger
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Zesde jaargang, nummer 7      17 september 2008 

- Late Noordse witsnuitlibel op 28 augustus!
- Noordse glazenmaker vaste voet in Bargerveen
- Vuurlibel in Drenthe voorgeplant?
- Bever terug in Drenthe 

- Libellennet on line
- Nieuwe libellenatlas (geactuasieerde atlas van     
 NVL atlas 2002)

© Henk Dikkema

Late Noordse witsnuitlibel op 28 
augustus 

Op 28 augustus vond Henk Dikkema op het Balloërveld 
een mannetje van de Noordse witsnuitlibel Leuchorrinia 
rubicunda (zie foto). Een behoorlijk late waarneming van 
deze voorjaarlibel. Bijzonder ook omdat mede door het 
relatief slechte (natte) weer de verwante later doorvliegende 
Venwitsnuitlibellen Leuchorrinia dubia al vrij snel van het 
toneel waren verdwenen. Voor augustus was 14 augustus 
de laatst bekende Drentse waarnemingsdatum voor de 
Noordse witsnuitlibel (info Gerard Abbingh). 

Noordse glazenmaker Aeshna subarctica 
vaste voet in Bargerveen
Jan en Annie Rocks vonden op 5 september een Noordse 
glazenmaker in het Bargerveen. Na de eerste waarneming 
van een net uitgeslopen exemplaar in 2006 is dit het derde 
achtereenvolgende jaar dat de soort wordt waargenomen.

Vuurlibel in Drenthe al voortgeplant?

Op 30 augustus werd de laatste Vuurlibel van dit seizoen 
gezien in Boswachterij Gieten/Borger. In de vorige 
nieuwsbrief werd de lange aanwezigheid (anderhalve 
maand) van Vuurlibellen (ook vrouwtjes) op een ven in 
het Drouwenerveld beschreven. Op 28 augustus werd 
tot slot op dit ven nog een mannetje waargenomen (zie 
hieronder). Dit dier vertoonde slijtage zoals die kan 
ontstaan na copula’s. Libellenkenners in Nederland en 
Duitsland achten deze slijtplekken waarschijnlijk, maar 
hebben nog niet voldoende ervaring met de soort. 

Inhoud:

© René Manger

© Jan & Annie Rocks
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Nieuwe Brachytron actualisatie 
atlas

De nieuwe Brachytron libellenatlas is 
verschenen. De atlas is een actualisatie 
atlas van de NVL libellenatlas van 2002. 
Alle soorten die vanaf 1990 in Nederland 
zijn waargenomen worden besproken in 
een soorttekst. De verspreiding van elke 
soort wordt in twee perioden weergegeven: 
namelijk 1990-1997 en 1998-2007. De atlas 
(in kleur) kost slechts €12,50 (incl. porto) 
en is te verkrijgen door het bedrag over 
te maken op Postbanknummer 76.15.700 
van de NVL te Ankeveen met duidelijke 
vermelding van “Actualisatie-atlas” en je 
adres.

Libellennet

De Vlinderstichting is verheugd om te melden dat 
afgelopen weekend Libellennet online is gegaan. Vanaf 
nu heeft iedereen toegang tot deze interactieve en 
dynamische site via www.libellennet.nl. Alle informatie 
die bij De Vlinderstichting beschikbaar is, is nu ook voor 
iedereen ontsloten via deze site. En daar zijn wij als 
Vlinderstichting natuurlijk erg trots op! Bezoekers kunnen 
via allerlei ingangen zoeken, foto’s bekijken en toesturen, 
kaartjes met de verspreiding raadplegen en lezen over de 
biologie en de ecologie van libellen en juffers. Er wordt 
ingegaan op hoe je libellen te zien kunt krijgen en wat ze 
nodig hebben. Natuurlijk wordt de informatie verbeterd en 
aangevuld zodra dat nodig is. En iedere dag worden er door 
enthousiaste fotografen uit het land foto’s toegevoegd.
Wij nodigen u langs deze weg uit om eens een kijkje te 
nemen op libellennet. Tips, aanvullingen en opmerkingen 
zijn vanzelfsprekend welkom!

De Vlinderstichting
Tim Termaat

Bever terug in Drenthe

In 1825 werd de laatste Bever Bij Zalk aan de ijssel 
gedood.In Drenthe kwam de Bever ook ooit voor bij de 
Hunze en het Zuidlaardermeer. Dit najaar zetten Stichting 
Het Drentse Landschap en Groninger Landschap Bevers 
uit langs de Hunze en het Zuidlaardermeer. Van hieruit kan 
de soort mogelijk andere beeklopen in Drenthe bereiken. 
De libellenfauna zal er vermoedelijk van gaan profiteren!

Uit: Kwartaalblad Het Drentse Landschap (59)
Bertil Zoer

Vorig jaar zag overigens Roelof Blaauw bij het Bunnerveen 
in de kop van Drenthe een vrouwtje Vuurlibel (twee keer 
binnen twee weken). Het lijkt er op dat de soort zich in 
Drenthe al voortplant.
De soort is wat betreft voortplantingswater niet echt kritisch 
en in Drenthe maken vennen die grotendeels onbeschaduwd 
zijn en een goed ontwikkelde oeverbegroeiing hebben de 
meeste kans op voortplantingssucces.

http://www.libellen-drenthe.eu
http://www.libellennet.nl
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Onder deze titel zijn in het gebied van het Deurzerdiep, 
onderdeel van het beekdallandschap Drentsche Aa en 
gelegen aan de oostkant van Assen een serie natuur- 
en beekherstelprojecten doorgevoerd waarvan, naast 
andere planten- en diergroepen, met name ook libellen 
en dan speciaal de beekkenmerkende soorten wellicht 
kunnen profiteren. Bijgaande foto-bijdrage laat een 
aantal uitgevoerde projecten zien waarbij ik gepoogd 
heb enkele voor libellen relevante ontwikkelingen te 
schetsen.

Plas-dras oever 1997
Op deze foto is het Deurzerdiep te zien nadat het profiel 
van de rechteroever afgevlakt is en er een plas-dras situatie 
is ontstaan. Er heeft zich een gevarieerde begroeiiing 
ontwikkeld met o.a. riet, gele lis en echte valeriaan. Voor 
libellen biedt deze oever een keur aan uitzichtplaatsen, 
slaapplaatsen en jachtgebied. Onder water, tussen de 
wortels, bevindt zich een geschikt leefmilieu voor de 
larven. Op deze locatie kunnen in de zomer, op de top 
van hun vliegtijd, honderden (!) Weidebeekjuffers en 
Blauwe breedscheenjuffers aangetroffen worden. Dat de 
plas-dras oever prima voldoet moge ook blijken uit de 
tientallen huidjes die van beide bovengenoemde soorten 
verzameld kunnen worden. De rechter oever kent nog het 
oorspronkelijke “beeknormalisatieprofiel”. Deze kant wordt 
gemaaid, zowel het schouwpad als de schuine zijde. Met 
name na een maaibeurt blijkt de waarde van de plas-dras 
oever. Vrijwel alle Weidebeekjuffers zijn dan aan die kant 
van de beek te vinden. Voordat de plas-dras oever werd 

“Tien kansen voor het Deurzerdiep”

- Tien kansen voor het Deurzerdiep
- Voorjaarslibellen in september
- Vuurlibel in Drenthe in korte tijd toegenomen
- Geelvlekheidelibel met neusgat
- Bruine winterjuffer
- Mis......! 

Inhoud:
Contactpersoon & -adres:
G. Abbingh, Lange Hout 6, 
9408 DB Assen. 
g.abbingh@home.nl

Excursies:
Willem Klok, 
w.klok@natuurmonumenten.nl

Webmaster: 
André Hospers
ahospers@gmail.com
http://www.libellen-drenthe.eu

Waarnemingencoördinator &
Nieuwsbrief:
René Manger
rmanger@planet.nl

Libellenwerkgroep Drenthe  14 oktober 2008

gecreëerd waren na de maaibeurt die op beide kanten 
tegelijk werd uitgevoerd nagenoeg alle Weidebeekjuffers 
verdwenen (eigen waarneming). In totaal zijn de afgelopen 
10 jaar in totaal 22 soorten op dit deel van de beek 
waargenomen (zie tabel pag.2)

Aantappen en uitgraven oude meander 2006
De foto laat een stuk uitgegraven oude beekloop zien. 
De kale situatie van de foto’s behoort anno 2008 tot het 
verleden. Wel zijn het nog vooral ruigte kruiden die de 
oeverbegroeiing domineren. Het uitgegraven deel is 
aangetapt op de genormaliseerde beek zodat er enige 
stroming in optreedt. Over grote delen is het uitgegraven 
deel echter nogal beschaduwd door bos op de oever. Het 
is daarom dat ik denk dat dit stuk voor veel libellen minder 
aantrekkelijk zal zijn, zeker niet voor Weidebeekjuffers. In 
potentie (koeler, zuurstofrijk) wellicht voor de Bosbeekjuffer, 
maar of dat ooit zal lukken is maar zeer de vraag.

© Gerard Abbingh

© Gerard Abbingh
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Snelstromend beekje 
Dit snelstromende beekje van nog geen meter breed bevat 
kraakhelder water met een zandige bodem. De bijzondere 
omstandigheden weerspiegelen zich in de aanwezigheid 
van o.a. Verspreidbladig goudveil en Muskuskruid langs de 
oever. Vanuit o.a. Frankrijk weet ik dat dergelijke beekjes 
o.a. Gewone bronlibel kunnen herbergen. Voorlopig zal 
dat wel een utopie zijn, maar wie weet… Het beekje mondt 
uit in de open gegraven en aangetapte meander. Zo is dus 
een deel van het beekcomplex hersteld.

Vistrap 2008
Behalve dat vissen door de aangelegde vistrap weer de 
mogelijkheid krijgen stroomopwaarts te trekken zorgt de 
vistrap door zijn niveauverschillen voor extra stroming in 
de beek. Het zuurstof gehalte van het water wordt hierdoor 
gunstig beïnvloed. Daarnaast ontstaan er afwisselend 
langzaam en sneller stromende delen met verschillende 
micro-habitats (o.a. belangrijk voor de larven). Naast 
Weidebeekjuffer en Blauwe breedscheenjuffer, die nu 
reeds talrijk aanwezig zijn, zouden o.a. Metaalglanslibel 
(nu vrij zeldzaam) en Beekrombout (nu nog afwezig, maar 
sinds 2005 vanaf de Vecht Drenthe binnengedrongen) 
hiervan kunnen profiteren.

Gerard Abbingh 

Tabel: Alle waargenomen soorten t/m 2008 
(Deurzerdiep)

Weidebeekjuffer
Gewone pantserjuffer
Houtpantserjuffer
Vuurjuffer
Azuurwaterjuffer
Variabele Waterjuffer
Watersnuffel
Blauwe breedscheenjuffer
Grote roodoogjuffer

Grote keizerlibel
Paardenbijter
Bruine glazenmaker
Blauwe glazenmaker
Metaalglanslibel
Viervlek
Platbuik
Gewone oeverlibel
Steenrode heidelibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Geelvlek heidelibel
Zwarte heidelibel

Bosbeekjuffer, wellicht ooit in Drentse beken............?

© Gerard Abbingh

© Gerard Abbingh

© René Manger

© René Manger
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Eind oktober 2006 werd in het Bargerveen een jonge 
Noordse witsnuitlibel gevonden (zie 1). Ook werden 
op die dag net uitgeslopen Watersnuffels Enallagma 
cyathigerum op die locatie gezien. Uitzonderlijke 
waarnemingen van vooral de Noordse witsnuitlibel, 
die als typische voorjaarslibel in het najaar gezien 
werd. Ook in Duitsland werden late waarnemingen van 
Noordse witsnuiten in september en begin oktober 
gedaan.

Vorig jaar bleven we enigszins verstoken van dit soort late 
waarnemingen. Dit jaar echter, waarbij de zomer en het 
najaar nog niet eens uitzonderlijk warm waren, werden 
diverse bijzondere waarnemingen gedaan. Op 13 en 15 
september werden in Nederland (o.a. in Noord- Brabant) 
late Noordse witsnuitlibellen waargenomen. 

Zeer opmerkelijk was de waarneming van twee 
Smaragdlibellen Cordulia aenea op 27 september in 
Friesland (zie foto’s). Verder vloog daar nog een aantal 
Viervlekken rond.
Ook opvallend was het bericht (waarneming.nl) vanuit 
de provincie Utrecht. Daar werden eind september en 
in oktober (zie onderaan rechts) nog aantallen Grote 
roodoogjuffers Erythromma najas gemeld. 
Ook bij de dagvlinders werd een verrassende 
vondst gedaan. Op 7 oktober werden namelijk in 
het Fochteloërveen twee Veenhooibeestjes van een 
tweede generatie gevonden door Judith Bouma (zie foto 
hieronder). 

Het is duidelijk dat de klimaatverandering effect gaat 
krijgen op de fenologie van de Nederlandse libellenfauna 
en dat voorjaarslibellensoorten wellicht in twee generaties 
kunnen gaan vliegen. 
Leuk om deze ontwikkeling de komende jaren te gaan 

Op 27 september 2008 werden twee Smaragdlibellen Cordulia ae-
nea achter de slotplaats te Bakkeveen (Friesland) waargenomen 
door Fransiscus Koopman. 
De ‘normale’ vliegtijd van deze soort in Nederland is van april tot 
augustus, met een piek in mei en juni (Veldgids Libellen, Bos et 
al, 2007).

Merkwaardig jaar! Voorjaarslibellen in september. Late uitsluipers of 
tweede generatie?

Tweede generatie! Op 7 oktober 2008 werden twee Veen-
hooibeestjes Coenonympha tullia op het Fochteloerveen 
waargenomen door Judith Bouma. De ‘normale’ vliegtijd van 
deze zeer zeldzame soort in Nederland is van juni tot augustus, 
met een piek in eind juni (De Dagvlinders van Nederland (Reeks 
Nederlandse Fauna), Bos et al, 2006).

27 september 2008

Op 13 oktober 2008 werd in Utrecht door Weia Reinboud nog een 
mannetje Grote roodoog Erythromma najas waargenomen. 
De ‘normale’ vliegtijd van deze soort in Nederland is van begin 
mei tot half september, met een piek juni (Veldgids Libellen, Bos 
et al, 2007).

volgen!

© Franciscus Koopman

© Franciscus Koopman

© Eelke Schoppers© Judith Bouma-Litjens

Fenologie
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Vuurlibel in korte tijd in Drenthe toegenomen

De laatste nieuwsbrieven bevatte berichten over 
de Vuurlibel. De vestiging van de Vuurlibel in 
Drenthe is een feit en tijd om de resultaten eens 
op een rijtje te zetten.

Vanaf 1993 verscheen de Vuurlibel Crocothemis erythrea 
in Nederland. Voor het eerst in Zeeland. Van 2000 begon 
de soort zich boven de grote rivieren te laten zien. De 
Vuurlibel is van oorsprong een Afrikaanse soort en is in het 
Middellandse zeegebied een wijd verbreide soort.

In 2002 werd een Vuurlibel in het Bargerveen waargenomen, 
maar deze waarneming is niet toegekend. In 2004 de 
eerste waarnemingen uit het landelijke databestand van de 
soort in Drenthe (zie figuur 1). Dit waren twee mannetjes in 
het zuidwesten van de provincie (Nijensleek en Uffelte). In 
2006 werd slechts één waarneming van een mannetje in 
het Bargerveen gedaan. Vanaf 2007 werd de soort ineens 
meer verspreid over de provincie gezien. In 2008 was 
de Vuurlibel veel duidelijker aanwezig. De soort werd in 
Drenthe bij vrij grote open vennen en hoogveen gezien, 
maar kon ook bij laagveenachtige situaties en andere 
typen waterbiotopen worden aangetroffen. Dit jaar werden 
slechts twee vrouwtjes gezien en bij water werden soms 
twee territoriale mannetjes gezien. 
Landelijk is de vliegtijd voor de soort vanaf april tot begin 
oktober met een piek in juni en juli (Bouwman et al, 2008). 
In Drenthe was dit vooralsnog van mei tot september en 
met een duidelijke piek in juli en augustus (zie figuur 3).
Vermoedelijk zal de soort de komende jaren in Drenthe 
toenemen en tot de vaste libellenfauna van de provincie 
gaan behoren. 

Met dank aan Vincent Kalkman (EIS Nederland) voor het 
verstrekken van de data (2003 t/m 2007) uit het landelijke 
Libellenbestand (VS/EIS/NVL).

Figuur 1. Aantal Vuurlibel waarnemingen in Drenthe in de periode 
2003 t/m 2008 (n=35).

Figuur 3. Vliegtijd Vuurlibel in Drenthe in de periode 2003 t/m 
2008 (n=35).

Figuur 2. Vuurlibel (m) waargenomen in 2008 bij de 
Boerenveensche plassen (Het Drentse Landschap), gelegen ten 
noorden van Hoogeveen.

Literatuur
J.H. Bouwman, V.J. Kalkman, G. Abbingh, E.P. de Boer, R.P.G. 
Geraeds, D. Groenendijk, R. Ketelaar, R. Manger & T. Termaat, 
2008. Een actualisatie van de verspreiding van de Nederlandse 
libellen. Brachytron 11(2). 103-198.

Figuur 4. Vuurlibel (v) waargenomen in 2008 op een heideterrein 
in het Drouwenerveld (SBB).

© Hero Moorlag
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Mis.....!

Geelvlekheidelibel met ‘neusgat’

Tinus Knegt vond deze Geelvlekheidelibel Sympetrum 
flaveolum in zuidoost Drenthe. Soms zie je libellen met 
gedeukte ogen, maar met zo een ‘neusgat’ zie je zelden tot 
nooit. Vermoedelijk is het een aantasting door een bacterie 
of schimmel. 

Op het Terhorsterzand (SBB) bij Beilen fotografeerde 
ik half september een tandem heidelibellen die aan het 
eieren afzetten waren. Een groene kikker (linksonder) 
sprong naar het libellenduo. De kikker mistte doel. 

De foto’s zijn kwalitatief niet optimaal, maar het leverde in 
iedergeval een registratie van de actie op.

Bruine winterjuffer 

Dit jaar nauwelijks meldingen van de Bruine winterjuffer 
(Sympecma fusca) en lijken schaars in de provincie. Bij 
mooie dagen in oktober maak je echt een kans! Een Brui-
ne - tussen de Noordse winterjuffer Sympecma paedisca 
is natuurlijk ook erg leuk. 
Dolf Ramaker zag in september een man Bruine winterjuf-
fer nabij Yde (zie foto).

© Tinus Knegt

© Dolf Ramaker

© René Manger
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Libellenwerkgroep DrentheLWD
Zevende jaargang, nummer 1

LWD Programma 2009

2009
Na een ouderwets aandoende winter gaan we verwachtingsvol het nieuwe libellen vliegseizoen 2009 tegemoet. In 2010 
gaan we beginnen met de Libellenatlas van Drenthe, zodat deze hopelijk in 2012 uit zal komen.
We gaan ons daarom dit jaar vooral concentreren op de weinig tot bijna nooit onderzochte plaatsen in de provincie 
Drenthe. In deze nieuwsbrief meer daarover. Het programma voor dit jaar is hieronder te lezen.

* Witte Kilometerhokken project (inventarisatie)

 > Voorjaar Zuidoost Drenthe, zaterdag 6 juni

 > Najaar Zuidoost Drenthe, zaterdag 1 augustus

* Excursie Bargerveen, zaterdag 15 augustus olv Jan en Annie Rocks

Witte Kilometerhokken project Drenthe

Het laatste overzicht van de onderzochte Kilometerhokken 
dateert van de libellenwerkatlas uit 2004. Hieruit bleek dat 
de belangrijke natuurgebieden beter waren onderzocht 
dan de overige gebieden. Landbouwgebieden zonder of 
weinig watergangen zijn in het verleden niet of nauwelijks 
geïnventariseerd.

2008
Vorig jaar is een goede start gemaakt met het in kaart 
brengen van de slecht onderzochte gebieden in Drenthe. 
Aan de hand van gegevens uit het landelijke databestand 
(NVL/EIS/VS) is duidelijk waar de slecht onderzochte 
gebieden in Drenthe liggen. Afgelopen jaar hebben 
Karin Uilhoorn en Bert Oving (provincie Drenthe) tijdens 
inventarisaties van flora en fauna veel ‘witte plekken’ 
bezocht. Het resultaat is te zien op kaartje 1. Het valt 
op dat westelijk midden Drenthe nu bijna dekkend is 
onderzocht. Verder hebben Agnes vd Vijver, Gerard 
Abbingh en ondergetekende in 2008 veel Kilometerhokken 

op libellen onderzocht. Soms vanuit de auto (gewapend 
met GPS) werden om de km naastgelegen kanalen of 
andere watergangen op de aanwezige libellenfauna 
gecontroleerd. Deze vaarten en sloten variëren wat 
betreft waterkwaliteit en vegetatie soms flink (zie foto’s). 
In het voorjaar kan het best worden bepaald welke 
libellensoorten in de biotopen aanwezig zijn. Dan zijn 
bij de betere watergangen waterjuffers zoals roodogen, 
lantaarntjes, azuur- en variabele waterjuffers aanwezig. 
Deze soorten zijn meestal meer plaatsgebonden en geven 
iets meer info over de waterkwaliteit dan de soorten in de 
zomer, zoals bijvoorbeeld de meer mobiele heidelibellen 
en glazenmakers.

2009
Dit jaar staan enkele gebieden in Zuidoost Drenthe op 
stapel om onderzocht te worden. Een aantal LWD leden 
uit voornoemde regio (Ron Soenveld, Tinus Knegt, 
Jan en Annie Rocks) heeft toegezegd dit seizoen witte 

2009

http://www.libellen-drenthe.eu
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kilometerhokken te gaan onderzoeken. Dit zijn de gele 
cirkels op kaart 2.
Op deze kaart is te zien welke gebieden (5Kilometerhokken) 
nog onderzocht moeten worden. Dit zijn de lichtgroene 
cirkels. Zuidwest Drenthe is redelijk onderzocht, maar na 
zuidoost Drenthe wel aan de beurt.
We zullen in het voor- en najaar deze gebieden gaan 
onderzoeken (zie het programma). Wanneer we dit gericht 

uitvoeren, dan kunnen we in 2010 beginnen met het 
schrijven van de libellenatlas van Drenthe.
 

Wie de komende jaren mee wil helpen in bijvoorbeeld haar/
zijn woonomgeving met dit project kan contact opnemen? 
Het hoeft niet veel tijd te kosten, 

Kaart 1. Libellenwaarnemin-
gen van Karin Uilhoorn en Bert 
Oving (Provincie Drenthe) in 
2008).

Kaart 2. Libellenwaarnemin-
gen tot en met 2008. Groene 
cirkels zijn 5Kilometerhok-
ken die onderzocht dienen 
te worden.

Eeserveen met meerdere soorten libellen   
 

Tweede Exloërmond, geen libellen....

Zeegse loopje met redelijke aantallen libellen   
 

© René Manger
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Wie vindt de eerste libel ?

Vorig jaar werd de eerste libel gevonden op 19 april. De 
winter was toen een stuk milder dan de afgelopen winter. 
In 2007 hadden we een extreem warm voorjaar en lag de 
eerste datum ongeveer twee weken eerder dan andere 
jaren.

Wie vindt dit jaar de eerste libel in Drenthe?

De Stichting Het Drentse Landschap viert dit jaar haar 75-jarig jubileum.In het kader van dit jubileum organisereert de 
Stichting een groots festival. De Libellen Werkgroep Drenthe (LWD) zal met een stand aanwezg zijn.

Het festival wordt gehouden op zaterdag 20 juni 2009 in Orvelte.

Het wordt een festival voor iedereen die Het Drentse Landschap een warm hart toedraagt! Er is op deze dag: muziek, 
cabaret, (straat) theater, demonstraties, lezingen, excursies, films, outdoor activiteiten en een markt vol natuur en 
cultuur.

http://www.drentslandschap.nl

Het Drentse Landschap 75 jaar

Libellen en maaibeheer

Het Waterschap Reest en Wieden wil bij haar 
maaionderhoud goed rekening houden met de 
aanwezigheid van beschermde dieren en planten. De 
voorbereidingen voor het maaiplan 2009 zijn in volle gang. 
Reest en Wieden maakt gebruik van een database met 
verspreidingsgegevens van dieren en planten. Reest en 
Wieden wil aanvullend ook gebruik maken van de meest 
recente informatie uit het veld.

Met betrekking tot libellen is de vraag neergelegd of 
er mogelijkheden zijn om vanuit de werkgroep bij te 

dragen met informatie of voorafgaand aan maaibeurten 
kritische watergangen te monitoren op het voorkomen van 
beschermde soorten. Trajecten met Groene Glazenmaker 
zijn bijvoorbeeld interessant. 

Een vergelijkbare actie staat nu op de rol voor vissen. Dit 
wordt opgezet met de Hengelsportfederatie. 

Wie heeft actuele info of wil een bijdrage leveren aan 
dit project? 

Vuurjuffer

© Minko van der Veen

© René Manger
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Libellen in Italië

Aankondiging Libellenkamp op Sicilië in 
2009
Vorig jaar was het libellenkamp op Sardinië een geslaagd 
evenement. Dit jaar organiseert Elisa Sönke uit Italië 
opnieuw een libellenkamp, maar nu op Sicilië. 
Zygonyx torridus en Trithemis kirbyi zijn soorten om daar 
te ontdekken. Meer info en hoe op te geven staat op 
http://www.brachytron.nl.

Vorig jaar heeft Jan Joost Mekkes stage gelopen in 
Noord-Italië. Hij heeft diverse natuurgebieden op libellen 
en vlinders onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een 
hele reeks waarnemingen van voor ons Nederlanders 
onbekende libellensoorten. In de volgende nieuwsbrief 
zal een verslag van Jan Joost te lezen zijn. Dit verslag 
zal daarbij vergezeld gaan van vele mooie foto’s van deze 
stageperiode. Alvast een voorproefje. Foto’s: Jan Joost 
Mekkes.

Lange oeverlibel predeert Zwervende heidelibel man 

© Jan Joost Mekkes

© Jan Joost Mekkes
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In Drenthe zijn vanaf 13 april de libellen uit het water gekomen. Op die datum vonden namelijk Jan en Annie Rocks en 
separaat Tinus Knegt de eerste libellen voor dit seizoen. Zie de tabel hieronder. Vanaf 15 april nam het aantal libellen 
(vooral Vuurjuffers) toe.
(foto’s vlnr, © Jan & Annie Rocks , © Tinus Knegt en © Jelte Biewenga  

13 april 1 Vuurjuffer en 1 Noordse witsnuitlibel Bargerveen Jan en Annie Rocks

13 april 1 Noordse witsnuitlibel Bargerveen Tinus Knegt

14 april 1 Smaragdlibel Dwingelderveld Sander Bot

14 april 1 Noordse witsnuitlibel Zwiggelte Jelte Biewenga

Tweede waarneming eiafzet Noordse winterjuffer in Drenthe
Vermeldenswaardig is de waarneming van Ronald van Seijen die op 15 april eiafzettende Noordse winterjuffer Sympecma 
paedisca vond bij Ruinerwold in een vrij recent gegraven water met een blijkbaar geschikt voortplantingsituatie voor deze 
soort. Zie daarvoor de foto’s. Dit is in de provincie pas de tweede waarneming van eiafzet van deze soort. De eerste 
waarneming was in april 2007 bij Nijensleek, waar de soort samen met Bruine winterjuffers op het water eiafzettend werd 
waargenomen.

LWD Nieuwsbrief

- Eerste libellen waarnemingen
- Tweede waarneming eiafzet Noordse winterjuffer 
- Libellenstage in Italië
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Eerste libellen 

Lokatie Ruinerwold met bewijsfoto van eiafzettende Noordse winterjuffer 
© Ronald van Seijen
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Inleiding
Afgelopen voorjaar en zomer ben ik voor stage 
naar Italië geweest. Ik heb daar onderzoek gedaan 
aan de libellenfauna in vier verschillende parken. 
Dit i.v.m. mijn studie Bos en Natuurbeheer aan de 
MBCS Helicon te Velp. Ik heb vier parken in Noord-
Italië onderzocht namelijk Ticino park, Isola della 
Cona, Bosco Mesola en Veglia-Devero. Tijdens 
mijn stageverblijf ben ik nog een weekje naar het 
Libelleninventarisatiekamp in Sardinië geweest

Ticino park
Het park is groot en heeft een lengte van ongeveer 100 km. 
Ik verbleef in een huis van de universiteit in de buurt van 
Pavia, een mooi studenten stadje. Overdag was ik de hele 
dag bezig met inventariseren en larvenhuidjes zoeken. 
Buiten de voor een Nederlander wat gewone soorten 
zoals de smaragdlibel en glassnijder, zag ik ook leuke 
soorten zoals de bosbeekjuffer, bruine korenbout, 
beekoeverlibel en zelfs mijn eerste verse witpuntoeverlibel. 
Verder was er vlak bij het park een kanaaltje, waar ik 
schemerlibel, rivierrombout, gaffellibel, kleine en grote 
tanglibel aantrof. Ook waren er in het park heel veel 
kanaaljuffers, kleine tanglibellen, witpuntoeverlibellen, 
bandheidelibellen, zuidelijke keizerlibellen en vuurlibellen 
aanwezig. Andere dieren die zeker de moeite waard 
waren om te zien waren de vuurvliegjes, grote 
vuurvlinder, groot geaderd witje, spiegeldikkopje, kleine 
weerschijnvlinder, hagedissen, slangen, boomkikkers, 
boomvalk, kwak, zilverreigers, ijsvogel en wielewaal.

Isola della Cona
Dit park ligt tussen de Middellandse Zee en de monding 
van de rivier de Isonzo in. Door een grote variatie aan 
biotopen konden er veel soorten worden gezien. Er waren 
namelijk zoet, brak en zout waterplasjes en moerassen 
aanwezig met in de buurt de rivier en de kwelders. Het 
klimaat was er warmer dan in het vorige park en ik zag 
er dan ook meer zuidelijke soorten zoals zuidelijke kei
zerlibel, vuurlibel, witpunt- beek- (gewone) en zuidelijke 
oeverlibel, zwervende heidelibel, zadellibel, kanaaljuffer, 

zwervende pantserjuffer, duizenden zuidelijke heide-
libellen en veel in groepen jagende zuidelijke glazenmakers.
Ook ontdekte ik de aanwezigheid van twee windvaantjes 
(zie foto hieronder) nadat ik de hele dag door menig 
moeras gebanjerd had en waarbij ik vaak tot aan mijn 
knieën in de modder wegzakte. Eén van de beheerders 
van Isola della Cona bracht mij naar gebiedjes waar 
heel bijzondere soorten voor kwamen. Hierdoor 
kon ik een grotsalamander, een bijna uitgestorven 
(herontdekte) krekel en het goudooghooibeestje zien. 
In het park komen ook veel vroege glazenmakers, 
enkele kleine tanglibellen, bruine winterjuffers, bos- en 
weidebeekjuffers, gevlekte glanslibelen en duizenden 
bruinrode heidelibellen en soms een bloedrode voor.

Bosco Mesola
Een mooi park voor hertenliefhebbers maar voor libellen 
iets minder. Het park is vrijwel overal bebost met veel 
steeneiken en afgesloten door een hekwerk om de 
(misschien) endemische ondersoort van het edelhert 
te beschermen. Er waren enkele kanalen in het park 
aanwezig en de meest voorkomende soorten waren 
kleine roodoogjuffer en blauwe breedscheenjuffer. 
Wel kwamen er nog zuidoostlijke soorten voor zoals 
zuidelijke keizerlibel, witpuntoeverlibel, vuurlibel en één 
verdwaalde weidebeekjuffer en vroege glazenmaker. 

Sardinië
Het libelleninventarisatiekamp op Sardinië was een groot 
succes mede dankzij de vriendelijke kampgenoten en door 
het goede weer. Er waren mensen met vijf nationaliteiten 
aanwezig, namelijk Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en 
Nederland. Met Dolf Ramaker uit Groningen waren we 
de enige Nederlanders. Ik heb in die week veel geleerd 
over voor mij nieuwe libellensoorten. We gingen elke dag 
in verschillende groepjes naar (meestal) verschillende 
plekken op het eiland. Meestal was dit vrij noordelijk. Omdat 
Sardinië best groot is, was het niet mogelijk op één dag 
het eiland te bereizen. Het verblijf was erg goed geregeld, 
behalve het ontbijt dan, dat typisch Italiaans was. De eer

Libellen stage in Italië

Kleine tanglibel

Windvaantje

© Jan Joost Mekkes

© Jan Joost Mekkes
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ste dag gingen we met zijn allen naar hetzelfde gebied 
om wat van elkaar te leren en kennis te maken. Bij een
meer troffen we, vlakbij een archeologische opgraving, 
veel bandgrondlibellen aan. Deze libel is makkelijk te 
herkennen aan de donkere band over de vleugels die lijkt 
op de tekening van ‘onze’ bandheidelibel. Aan hetzelfde 
meer kwamen we meestal mannelijke purperlibellen 
tegen. Ook waren er enkele lange oeverlibellen aanwezig 
en tyrrheense lantaarntjes. Deze soort is endemisch en 
komt alleen op enkele Italiaanse en Franse eiland(en) 
voor. De lange oeverlibel komt normaal in Afrika en 
Zuidwest-Azië voor maar ook al op enkele plekken 
in Zuid- Europa. Laatstgenoemde soort is overigens 

Vaandeldrager

Taigaglanslibel

Sardinië: Op dit water werden tengere pantserjuffer, bruine 
winterjuffer, gaffelwaterjuffer, vroege glazenmaker en lange 
oeverlibel gezien.

© Jan Joost Mekkes

© Jan Joost Mekkes

© Jan Joost Mekkes

komen en werd ik aangevallen door enkele hongerige 
bloedzuigers. Andere leuke soorten op Sardinië waren 
tengere pantserjuffer, gaffelwaterjuffer, zuidelijke 
waterjuffer, koraaljuffer, zuidelijke glazenmaker, zuidelijke 
keizerlibel, vroege glazenmaker en zuidelijke heidelibel. 

Veglia- Devero
Dit park ligt in de zuidelijke Alpen tegen de grens met 
Zwitserland en is zeer onherbergzaam. De opzichter van 
het park waar ik voor werkte was net 1 jaar begonnen 
met libellen inventarisaties en mede daardoor was 
de lijst nog niet zo groot. Het soortenlijstje van het 
park stond op 8 soorten. Behalve de taigaglanslibel 
waren dit voor Nederland bekende soorten. Het dorpje 
waar ik woonde lag op zo’n 1600 meter hoogte en de 
andere gebieden waar ik onderzoek zou doen, lagen 
tussen de 1600 en 2500 meter in. Soms bestonden 

de meest agressieve libel die ik tot nu toe gezien heb. 
Hij lijkt alles wat in zijn zicht komt te willen aanvallen. 
Na enkele dagen kwamen we bij een meertje en rivier 
waar we de vaandeldrager ontdekten en we hebben 
hier dan ook uren gezocht naar larvenhuidjes. Ook 
kwamen we de groene haaklibel tegen en vingen we 
de eerste tengere grasjuffer voor Sardinië. Bij sommige 
riviertjes die niet droog waren gevallen, kwamen we veel 
koperen beekjuffers tegen met enkele weidebeekjuffers 
ertussen. Bij de nog wat meer beschaduwde en kleinere 
stroompjes zagen we soms een schemerlibel voorbij 

deze gebiedjes uit bergmeertjes, gevoed door een 
beekje maar vaak waren het kleine hoogveentjes. 
Om de hoogste meertjes(plasjes) te bereiken was ik soms 
vier uur onderweg met het risico op onweer. In sommige 
hoogveentjes kwam ik tientallen venglazenmakers en 
blauwe glazenmakers tegen. De vaak voorbij vliegende 
glanslibellen waren lastiger te determineren. Tot aan de 
voorlaatste dag ontdekte ik alleen maar taigaglanslibellen. 
Een andere nieuwe soort voor het park was de tengere 
grasjuffer die overal leek voor te komen maar nooit in 
grote aantallen. Deze juffer kwam zelfs boven de 2300 
meter hoogte voor in zeer kleine plasjes. Ook verrassend 
was het voorkomen van de bloedrode heidelibel 
boven de 2000 meter, een zelfs boven de 2200 m. 

Vervolg
Dit jaar ga ik weer naar Italië en ben ik gelukkig weer 
welkom in drie van de vier parken plus een park aan het 
Lago Maggiore en het libelleninventarisatiekamp te Sicilië 
en wat ik iedereen kan aanraden die van zon, libellen of 
van de natuur houdt. 

Jan Joost Mekkes

http://www.libellen-drenthe.eu
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- Voorjaar 2009
- Nieuwe vindplaats populatie Bruine korenbout
- Witte Kilometerhokken project
- Uitgeslopen Grote keizerlibel
- Uiterlijk van Gevlekte witsnuitvrouwtjes
- Eksters vangen jonge Platbuiken 

Inhoud:
Contactpersoon & -adres:
G. Abbingh, Lange Hout 6, 
9408 DB Assen. 
g.abbingh@home.nl

Excursies:
Willem Klok, 
w.klok@natuurmonumenten.nl

Webmaster: 
André Hospers
ahospers@gmail.com
http://www.libellen-drenthe.eu

Waarnemingencoördinator &
Nieuwsbrief:
René Manger
rmanger@planet.nl

Libellenwerkgroep Drenthe  3 juni 2009

Voorjaar 2009
Op 13 april werden in Drenthe de eerste libellen gezien. Dat 
waren enkele Vuurjuffers en Noordse witsnuitlibellen. 
De Noordse witsnuitlibel op 13 april in het Bargerveen 
(fam. Rocks) was daarmee dit jaar de eerste waarneming 
van de soort in Nederland. Ron Sonveld vond op 14 april 
al een Maanwaterjuffer en was daarmee landelijk gezien 
ook de eerste waarneming. 

Mei was klimatologisch gezien een geslaagde maand en 
vaak was dat te merken aan het aantal libellen. Het aantal 
libellensoorten (29) dat nu is gezien is iets meer dan vorig 
jaar. Toen werden in dezelfde periode 27 libellensoorten 
gezien (zie LWD Nieuwsbrief nr. 3 van 2008).
Opvallend was het grote aantal Bruine korenbouten in 
de laagveengebieden van Overijssel (De Weerribben en 
De Wieden). De soort werd in Drenthe ook meer gezien 
en leverde zelfs een nieuwe vindplaats op (meer info in 
deze nieuwsbrief).
De Beekrombout (2 indiv.) werd dit jaar ook weer 
waargenomen. Dit was bij Coevorden. Zeer waarschijnlijk 
zwervers afkomstig van De Vecht (Gramsbergen Ov.). De 
Plasrombout werd niet alleen bij het bekende Zuidlaren 

waargenomen, maar nu ook in het zuidwesten van de 
provincie namelijk in de omgeving van Zuidwolde.
De Gevlekte witsnuitlibel laat zich dit jaar ook weer 
goed zien. In Noord Drenthe werd de soort op zeven 
verschillende locaties regelmatig waargenomen, meestal 
vrij kleine beschutte vennen. Het lijkt er sterk op dat er bij 
Gasteren een kleine voortplantende populatie aanwezig is. 
Vrouwtjes van de soort worden meestal niet of nauwelijks 
gezien, daarom aandacht daarvoor op pagina 3.

Een soort die vanaf april maar slechts één keer 
werd waargenomen was de Bruine winterjuffer. De 
Zwervende heidelibel werd in 2008 in dezelfde periode 
waargenomen. Dit jaar echter niet. 

Op 8 mei werd de eerste Grote keizerlibel Anax 
imperator in Drenthe gezien.

Larvenhuidjes van Viervlek 
Libellula quadrimaculata (onder) en 
Venwitsnuitlibel Leuchorrinia dubia (twee 
stuks).

Maanwaterjuffer 
Coenagrion lunulatum al 
op 14 april !

© Gerard Abbingh

© Ron Soenveld

© René Manger

© René Manger

Fenologie



155© Libellenwerkgroep Drenthe

1. Azuurwaterjuffer
2. Beekrombout
3. Blauwe breedscheenjuffer
4. Bruine korenbout
5. Bruine winterjuffer
6. Gevlekte witsnuitlibel
7. Gewone oeverlibel
8. Gewone pantserjuffer
9. Glassnijder
10. Grote keizerlibel

11. Grote roodoogjuffer
12. Koraaljuffer
13 Lantaarntje
14. Maanwaterjuffer
15. Metaalglanslibel
16. Noordse winterjuffer
17. Noordse witsnuitlibel
18. Plasrombout
19. Platbuik
20. Smaragdlibel

21. Tengere grasjuffer
22. Variabele waterjuffer
23. Venwitsnuitlibel
24. Viervlek
25. Vroege glazenmaker
26. Vuurjuffer
27. Vuurlibel
28. Watersnuffel
29. Weidebeekjuffer

Waargenomen libellensoorten in Drenthe 2009 (tot en met 2 juni)

Op maandag 25 mei zag ik bij het Oranjekanaal in 
de omgeving van Emmen tot mijn grote verrassing 
meerdere mannetjes van de Bruine korenbout. 

Helaas had ik geen tijd om uitgebreid te zoeken maar vanaf 
de brug aan de Heirweg te Westenesch in noordelijke 
richting tot aan de Sluisvierweg telde ik minstens 15 
territoriale mannetjes. Het werkelijk aantal zal ongetwijfeld 
hoger liggen. Ook in de directe omgeving van het 
Oranjekanaal zijn nog enkele exemplaren gevonden. Op 
26 mei werd door Karin Uilhoorn een vrouwtje aangetroffen 
bij een vennetje in het waterwingebied Noordbargeres. In 
hetzelfde gebied zag ik op 28 mei drie mannetjes in de 
luwte van een singel. 

Het Oranjekanaal is sinds 1976 gesloten voor het 
scheepvaartverkeer. De geschatte breedte bedraagt 
ongeveer 10 meter en de diepte maximaal 2 meter. De 
geschatte doorzicht bedraagt ongeveer een meter. In het 
gedeelte waar de libellen zijn aangetroffen is het kanaal 
aan weerszijden grotendeels aan het zicht onttrokken door 
struiken die tot over het water hangen. Het water is (matig) 
voedselrijk met een vegetatie van Gele plomp, Witte 
Waterlelie, Vederkruid, Pijlkruid en zelfs hier en daar wat 
rozetten van Krabbenscheer. 

De oevervegetatie is slechts plaatselijk goed ontwikkeld 
met hier en daar een rietkraag. 
De Bruine korenbout is in Drenthe beslist geen algemene 
verschijning; de meest dichtbij gelegen vindplaatsen liggen 
in de omgeving van Schoonebeek. Aanvankelijk was ik dan 
ook erg verbaasd deze soort hier aan te treffen en eigenlijk 
nog meer over de biotoop. In het mooie boek Libellen 
van Nederland staat echter dat de hoogste aantallen 
tegenwoordig in het agrarisch gebied zijn te vinden, met 
name langs kanalen. In de recent verschenen gids Libellen 
van Nederland wordt als habitat o.a. genoemd: niet meer 
in gebruik zijnde kanalen. In het recente overzicht van de 
verspreiding van libellen in Nederland (Brachytron 11-2) 
staat vermeld dat vindplaatsen van deze soort de volgende 
overeenkomsten laten zien: schoon, voedselrijk water met 
een uitgebreide helofytenvegetatie. De vindplaats bij het 
Oranjekanaal komt daarmee overeen met dit verschil dat 
de helofytenvegetatie slecht plaatselijk goed is ontwikkeld.

Zal mij benieuwen of er ook bewijs van voortplanting in dit 
water wordt aangetroffen! 

Bert Oving

Nieuwe vindplaats van de Bruine korenbout in Drenthe

© Bert Oving © René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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Festival van het landschap 20 juni 2009
Stichting het Drentse Landschap bestaat dit jaar 75 jaar.Op 20 juni wordt dit feest gevierd in Orvelte. De feestdag staat in 
het teken van Drentse natuur en cultuur. Met veel muziek, artiesten, kunstenaars, straattheater en dansvoorstellingen. 
Onze werkgroep zal met een stand aanwezig zijn. 

© Gerard Abbingh

Helaas voor dit vrouwtje van 
de Grote keizerlibel was deze 
uitsluipplaats een verkeerde. 
De stengel van deze lisdodde 
bood een stevig houvast om uit 
te sluipen. Het hogerop kruipen 
echter bracht de nog weke en 
wellicht wat vochtige vleugels in 
contact met het vruchtpluis van 
de lisdodde waarmee de vleugels 
in het pluis verstrengeld raakten 
en daar mee het lot van dit wijfje 
waarschijnlijk bezegeld werd. 
Ik heb haar nog van het vruchtpluis 
ontdaan en de vleugels van elkaar 
gehaald maar eigenlijk tegen 
beter weten in. Dit wijfje zal niet 
voor nageslacht kunnen zorgen. 
Gelukkig zullen vele andere 
Grote keizerlibel-vrouwtjes dit 
wel kunnen doen want ze vliegen 
inmiddels massaal rond.

Gerard Abbingh 

Uitgeslopen vrouwtje Grote keizerlibel

Gevlekte witsnuitlibel vrouwtjes ♀♀♀ http://www.dutchdragonflies.eu  Leucorrhinia pectoralis

1

4

2

5

3

Kleurstadia en -vormen van 
vrouwtjes pectoralis

1. Uitgekleurd ♀ 
2. Androchroom ♀ (kleur als mannetje)
3. Niet uitgekleurd ♀ 
4. Volledig uitgekleurd ♀ (gele vlek nog juist 
zichtbaar)
5. Uitgekleurd ♀  

Zie ook foto’s en filmpje over de soort op http://www.dutchdragonflies.eu/Gevlekte%20witsnuitlibel.htm

© Gerard Abbingh

© René Manger
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Ook dit jaar is het witte Kilometerhokken project weer 
gestart. Aandacht voor de weinig onderzochte gebieden in 
Drenthe. Een aantal werkgroepleden heeft de afgelopen tijd 
verscheidene Kilometerhokken geinventariseerd. Op het 
moment van schrijven zijn ten minste 75 kilometerhokken 
geïnventariseerd. Langzaam maar zeker komt er schot in, 
maar er moet nog flink wat gedaan worden. 

Voor de geplande inventarisatie in Zuidoost Drenthe op 6 
juni heeft niemand zich gemeld. 

We zoeken daarom nog mensen voor het inventariseren 
van libellen in hun eigen woonomgeving. Het is echt niet 
veel werk en je krijgt bijvoorbeeld een leuke indruk van de 
kwaliteit van de wateren in je eigen omgeving. Geef je op 
en dan kunnen we kijken welke Kilometerhokken je zou 
kunnen bezoeken. Vooral mensen wonend in Zuidwest 
Drenthe worden hiervoor uitgenodigd!

Witte Kilometerhokken project

Op deze locatie in de omgeving van Assen werden over 
ongeveer 10 meter oeverlengte zes libellensoorten geteld. 

Azuurwaterjuffer 6
Glassnijder 1
Viervlek 1

Vuurjuffer 3
Platbuik 1
Lantaarntje 2

Eksters vangen jonge Platbuiken

Op 23 mei was ik getuige van twee eksters boven mijn 
tuinvijver die op jacht waren naar uitgevlogen Platbuiken. 
En zij bleken, tegen mijn verwachting in, wel degelijk 
voldoende wendbaar om er (tenminste) één te verschalken. 
De libel werd door de op de foto staande ekster ter plekken 

genuttigd. Helaas was ik te laat om het moment suprême 
vast te leggen.

Minko van der Veen

Ekster op jacht naar juist uitgeslopen Plat-
buiken bij een tuinvijver.

17 mei 2009

Rietgors met een net uitgeslopen Viervlek voor het kroost.

ATLAS
Hoezo saai?

© Minko van der Veen
© Joep Krijnen

© René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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- Excursie Bargerveen 15 augustus 2009
- Waargenomen libellensoorten tot 1 augustus
- Nieuwe website
- Witte Kilometerhokken project
- Populatie Bruine korenbout (2)
- Vuurjuffer tafelmanieren

Contactpersoon & -adres:
G. Abbingh, g.abbingh@home.nl

Excursies:
Willem Klok, 
w.klok@natuurmonumenten.nl
Jan Joost Mekkes
jayjaymekkes@hotmail.com

Waarnemingencoördinator, 
website & nieuwsbrief:
René Manger
rmanger@planet.nl

http:// www.libellen-drenthe.eu

Libellenwerkgroep Drenthe 8 augustus 2009

Op 3 augustus werd deze nog redelijk vers uitgeslopen Noordse 
glazenmaker Aeshna subarctica in het Fochteloeërveen gezien.

Foto’s: Gerard Abbingh

Excursie Bargerveen 15 augustus

Op 15 augustus organiseren we een excursie in het 
Bargerveen en zal worden geleid door Jan Rocks. We 
verzamelen bij de boerderij van Staatsbosbeheer in 
het gebied (zie kaartje). Om 11.00 uur verzamelen. 
Lunchpakket en voldoende drinken mee. We gaan voor 
een groot deel door wat minder begaanbaar terrein. 
Daarom zijn laarzen geen overbodige luxe. Neem ook de 
nodige maatregelen tegen het steekgedierte. De excursie 
is gepland tot 15.00 uur. Eerder weggaan tijdens de 
excursie is overigens geen probleem.
Graag opgeven bij Gerard Abbingh (zie colofon).

Huidje van de Noordse glazenmaker. Rechtsonder is een 
uitsnede van de aanhangselen te zien met het beste determina-
tiekenmerk, namelijk de cerci van subarctica. Deze zijn duidelijk 
meer dan de helft langer dan de onderliggende paraprocten. Bij 
de Venglazenmaker A. juncea zijn de cerci max. de helft van de 
paraprocten. Tevens glanzen de huidjes van subarctica en zijn 
die van juncea doffer.

Route Bargerveen:
Rijd naar de plaats Zwartemeer en via de Eemslandweg 
naar de Kamerlingswijk Westzijde. Aan het einde van deze 
weg staat de boerderij van Staatsbosbeheer (zie pijl). Ver-
zamelen om 11:00 uur.

© Gerard Abbingh

© Gerard Abbingh
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1. Azuurwaterjuffer
2. Beekrombout
3. Blauwe breedscheenjuffer
4. Bloedrode heidelibel
5. Bruine glazenmaker 
6. Bruine korenbout
7. Bruine winterjuffer
8. Bruinrode heidelibel 
9. Geelvlekheidelibel 
10. Gevlekte witsnuitlibel
11. Gewone oeverlibel
12. Gewone pantserjuffer
13. Glassnijder
14. Grote keizerlibel
15. Grote roodoogjuffer
16. Koraaljuffer

17. Lantaarntje
18. Maanwaterjuffer
19. Metaalglanslibel
20. Noordse winterjuffer
21. Noordse witsnuitlibel
22. Plasrombout
23. Platbuik
24. Smaragdlibel
25. Tangpantserjuffer 
26. Tengere grasjuffer
27. Variabele waterjuffer
28. Venwitsnuitlibel
29. Viervlek
30. Vroege glazenmaker
31. Vuurjuffer 
32. Vuurlibel

33. Watersnuffel
34. Weidebeekjuffer

Nieuwe soorten in juli
35. Zwarte heidelibel
36. Steenrode heidelibel
37. Venglazenmaker
38. Kleine roodoogjuffer
39. Houtpantserjuffer
40. Blauwe glazenmaker
41. Paardenbijter
42. Zwervende heidelibel
43. Groene glazenmaker
44. Tengere pantserjuffer
45. Bandheidelibel

Waargenomen libellensoorten in Drenthe 2009 (vanaf april tot 1 augustus)

Metaalglanslibel       Grote roodoogjuffer met Watersnuffel 

Nieuwe website Libellenwerkgroep

Sinds kort hebben we een nieuwe website. 

We streven om de website actueler te houden.
De site is te vinden op een ander domeinnaam namelijk 
http://www.libellen-drenthe.eu. 

Het geheel is nog niet op volledige grootte, maar dat zal 
weldra veranderen. Suggesties zijn altijd welkom.
Op dit moment staan er de belangrijkste actuele dingen 
op over de werkgroep, de atlas en bijvoorbeeld alle 
nieuwsbrieven vanaf 2004 t/m 2008 en de gehele 
werkatlas. 

© Tinus Knegt© Tinus Knegt

http://www.libellen-drenthe.eu
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Witte Kilometerhokken project

ATLAS

Begin augustus is ongeveer 63 % van de kilometerhokken 
geïnventariseerd op libellen. In vergelijking met begin 
juni betekent dit een toename van 8 % of te wel ruim 200 
hokken. In ZO drenthe is de afgelopen tijd de meeste 
progressie geboekt. 

Witte hokken tocht op 1 augustus in ZO Drenthe
Op 1 augustus hebben Gerard Abbingh, Tinus Knegt en 
René Manger ongeveer 20 kilometerhokken onderzocht in 
Zuidoost Drenthe. We vonden deze dag in de omgeving van 
het Amsterdamse veld (o.a. Weiteveen) en Schoonebeek 
19 libellensoorten.

De weersomstandigheden waren goed, namelijk licht 
bewolkt en de temperatuur tussen de 20 en 27 graden. 
Dit keer niet alleen maar locaties in landbouwgebied of 
woongebied, maar ook één bij een zandwinningsplas met 
natuur er omheen. 
Opvallend was de regelmatige aanwezigheid van 
Bruine glazenmaker (eiafzet zie foto) en de Zwarte 
heidelibel langs de wijken. Verder vielen daarbij ook de 
Weidebeekjuffers en meerdere Blauwe breedscheenjuffers 
op (ook paringswielen). De laatsten waren als één van de 

weinige soorten ook bij het Stieltjeskanaal aanwezig (zie 
foto hiernaast). Een leuke vondst was een Bandheidelibel 
bij Weiteveen. Op deze pagina staat een lijstje met de 
waargenomen libellensoorten. 

De meeste deelnemers aan het project hebben resultaten 
ingeleverd. Het is voor deze mensen zeker niet altijd even 
spannend om de kilometerhokken te bezoeken, daarom 
dank aan Agnes vd Vijver, Hans en Eefje Stijn, Hillie 
Waning, Minko van der Veen, Rens en Trinet Penninx, 
Ron Soenveld, Ronald Reuderink en Tinus Knegt voor hun 
gegevens. 

AESHCYAN   
AESHGRAN
AESHMIXT
ANAXIMPE
CALOSPLE
CERITENE      
ENALCYAT
ERYTNAJA
ERYTVIRI
ISCHELEG
LESTSPON    
LESTVIRE      
ORTHCANC
PLATPENN
SOMAMETA
SYMPDANE 
SYMPPEDE
SYMPSANG
SYMPVULG

Foto’s gemaakt op zaterdag 1 augustus 2009

Eiafzet Bruine glazenmaker

Zwarte heidelibel ♂

Blauwe breedscheenjuffers bij het Stieltjeskanaal

http://www.libellen-drenthe.eu/wittehokken.html

© Tinus Knegt

© Tinus Knegt

© Tinus Knegt
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© René Manger © René Manger

Vuurjuffer met weinig tafelmanieren

Vuurjuffer met microvlinder. Een maaltijd onder het motto “waar gehakt wordt, vallen spaanders....”. 

Net als de populatie nabij Emmen (zie vorige nieuwsbrief) 
is bij Weerwille (Sultansmeer) ook een populatie 
Bruine korenbout aanwezig (mannetjes, vrouwtjes, 
paringswielen). In juni dit jaar en vorig jaar werden in deze 
visvijver namelijk tientallen exemplaren gezien. 

Populatie Bruine korenbout (2)

© René Manger © René Manger

© René Manger

© René Manger
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- Verslag Excursie Bargerveen 15 augustus 2009
- Waargenomen libellensoorten
- Hoe gaat het met de Bandheidelibel?
- ‘Gewone’ pantserjuffer
- Witte Kilometerhokken project

Contactpersoon & -adres:
G. Abbingh, 
info@libellen-drenthe.eu

Excursies:
Willem Klok &
Jan Joost Mekkes

Waarnemingencoördinator, website 
& nieuwsbrief:
René Manger

Webmaster: André Hospers

http:// www.libellen-drenthe.eu

Libellenwerkgroep Drenthe 5 september 2009

LWD excursie Bargerveen 15 augustus
Mooie dag met veel wind

Op 15 augustus verzamelden zich 14 liefhebbers in het 
Bargerveen voor de libellenexcursie. De temperatuur zou 
die dag de 29 graden bereiken. Er stond echter erg veel 
wind en aangezien het gebied een vrij open structuur 
heeft, maakte dat het waarnemen van libellen lastig. Ook 
het goed fotograferen van libellen is dan vrijwel onmogelijk. 

In totaal werden 15 soorten gezien. Ruim meer dan de 
excursie in bijvoorbeeld 2006. Toen werden 10 soorten 
aangetroffen. Watersnuffels en pantserjuffers waren 
de meest aanwezige libellen. de Noordse glazenmaker 
Aeshna subarctica, de soort waar de meeste mensen toch 
voor gekomen waren, liet zich niet zien. Zo heel gek is 
dat niet, want er zijn maar weinig waarnemingen van deze 
soort uit dit gebied bekend. Zie daarvoor het kader op de 
volgende pagina. De Noordse glazenmaker wordt dit jaar 
in het Bargerveen vast nog wel nog gezien.

Na de excursie werd een mogelijke Groene glazenmaker 
gezien bij de Kamerlingswijk, waar elk jaar steeds meer 
Krabbenscheer lijkt te groeien.

Met dank aan Staatbosbeheer voor het mogelijk maken 
van deze libellenexcursie. 

Start: verzamelen bij de boerderij van Staatsbosbeheer in Zwartemeer

 1. Watersnuffel
 2. Gewone pantserjuffer
 3. Gewone oeverlibel
 4. Zwarte heidelibel
 5. Bloedrode heidelibel
 6. Bruine glazenmaker
 7. Koraaljuffer
 8. Tengere pantserjuffer
 9. Paardenbijter
10. Houtpantserjuffer
11. Blauwe glazenmaker
12. Venglazenmaker
13. Bruinrode heidelibel
14. Steenrode heidelibel
15. Lantaarntje

Andere foto’s op deze pagina;
Paardenbijter Aeshna mixta 
Araneus (quadratus) Een algemeen voorkomende spinnensoort in laag 
struikgewas. 

© René Manger

© Henk Dikkema

© Emile Gevers
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Bargerveen en Noordse glazenmaker

Heel veel meldingen van Noordse glazenmaker in 
Bargerveen zijn er niet. De eerste (niet zekere) meld-
ing uit eind jaren zeventig stond vermeld in een rapport 
van J. van Os, 1981. Daarna is een mannetje in 1994 
gemeld uit de tuin van het SBB in Zwartemeer. In 1996 
een waarneming van een mannetje. In 2001 is door 
een medewerker van EIS Nederland een exemplaar 
waargenomen. In 2005 is een exemplaar in het gebied 
gefotografeerd. Het is slechts een handjevol waarnemi-
ngen van steeds een enkel exemplaar. Het eerste be-
wijs van voortplanting van de soort is van Jan Rocks en 
Tinus Knegt op 2 september 2006 in het Bargerveen. 
Vanaf 2006 is maar een enkel exemplaar van de soort 
in het Bargerveen aangetroffen. In 2007 werden echter 
ook in de omgeving van het Bargerveen nog twee ex-
emplaren Noordse glazenmaker gevonden, namelijk in 
het Schoonebekerveld en in Zwartemeer.

Geschikt biotoop is voor de Noordse glazenmaker in 
het Bargerveen ruimschoots aanwezig. Nu nog eens 
meerdere exemplaren tijdens een inventarisatiedag. 
Dat zou leuk zijn....

- Wasscher, M.,1992. Libellen in het hoogveenreser-
vaat het Bargerveen.

- LWD Nieuwsbrief 2006 Nummers 18 en 19. Libellenwerk-
groep Drenthe

Bargerveen Aeshna subarctica

Datum aantal zeker geslacht
1978 1 nee onbep.
1994 1 ja m
1996 1 ja m
2001 1 ja ?
2005 1 foto ?
2006 1 ja m
2007 1 ja m
2008 1 ja m

Foto’s;

Adder 

Noordse glazenmaker A. subarctica

Wespspin of tijgerspin Argiope bruennichi 

Bezoek aan het ven waar A. subarctica in 2006 is uitgeslopen.

© Henk Dikkema

© Hero Moorlag

© René Manger
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In juli werden bijna alle libellensoorten van Drenthe al 
gezien. Zie daarvoor de tabel op deze pagina. In de pro-
vincie zijn vooralsnog 50 libellensoorten bekend. Augus-
tus leverde nog twee extra libellensoorten op, namelijk de 
Noordse - en de Zuidelijke glazenmaker. 

De laatste soort werd dit jaar in Nederland weer op ver-
schillende noordelijke locaties waargenomen zoals in Den 
Helder en in Groningen. In Drenthe is in het verleden de 
Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis nog maar zeer 
weinig gezien. Twee mannetjes Zuidelijke glazenmaker 
werden in Drenthe waargenomen, namelijk bij Aalden en 
bij Vries. 

De Groene glazenmaker werd ook weer gezien in NO 

Drenthe nabij de provincie Groningen namelijk bij Nieu-
wediep (5 vr. en 1 man). Landelijk gezien gaat het de laat-
ste jaren overigens niet goed met deze soort.

Dit jaar (nog) geen Zuidelijke heidelibel Sympetrum me-
ridionale in de provincie. Het waarnemen van deze soort 
is lastig omdat de soort veel op de Bruin- en Steenrode 
heidelibel lijkt. Dit zijn dan vooral de uitgekleurde man-
netjes Steenrode heidelibel die enige gelijkenis kunnen 
vertonen. Als werkgroep hebben we daar eerder aandacht 
aan besteed zie daarvoor LWD Nieuwsbrief 2005-27. In 
deze nieuwsbrief staan ook de determinatiekenmerken. 
Wanneer je dit nog eens wil nalezen klik dan op:

http://www.libellen-drenthe.eu/nieuwsbrieven/LWD%20nieuwsbrief%202005-27.PDF 

1. Azuurwaterjuffer
2. Beekrombout
3. Blauwe breedscheenjuffer
4. Bloedrode heidelibel
5. Bruine glazenmaker 
6. Bruine korenbout
7. Bruine winterjuffer
8. Bruinrode heidelibel 
9. Geelvlekheidelibel 
10. Gevlekte witsnuitlibel
11. Gewone oeverlibel
12. Gewone pantserjuffer
13. Glassnijder
14. Grote keizerlibel
15. Grote roodoogjuffer
16. Koraaljuffer
17. Lantaarntje

18. Maanwaterjuffer
19. Metaalglanslibel
20. Noordse winterjuffer
21. Noordse witsnuitlibel
22. Plasrombout
23. Platbuik
24. Smaragdlibel
25. Tangpantserjuffer 
26. Tengere grasjuffer
27. Variabele waterjuffer
28. Venwitsnuitlibel
29. Viervlek
30. Vroege glazenmaker
31. Vuurjuffer 
32. Vuurlibel
33. Watersnuffel
34. Weidebeekjuffer

35. Zwarte heidelibel
36. Steenrode heidelibel
37. Venglazenmaker
38. Kleine roodoogjuffer
39. Houtpantserjuffer
40. Blauwe glazenmaker
41. Paardenbijter
42. Zwervende heidelibel
43. Groene glazenmaker
44. Tengere pantserjuffer
45. Bandheidelibel

Nieuwe soorten in augustus

46. Noordse glazenmaker
47. Zuidelijke glazenmaker

Waargenomen libellensoorten in Drenthe 2009 (vanaf april tot 1 september)

Altijd leuk om komende periode op te letten op late doorvliegers ! 

Dit mannetje Viervlek zat op 18 
augustus vermoedelijk tevergeefs op 
een vrouwtje te wachten.

Jonge pantserjuffer Bandheidelibel in Havelte 

© Henk Dikkema © Jan E.D. Visser

© René Manger
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‘Gewone’ pantserjuffer 

Dit jaar is op een aantal plaatsen in landbouwgebieden 
in ZuidwestDrenthe groepjes (>6 ex.) Bandheidelibellen 
aangetroffen. Vaak gaat het om kleine voortplantende 
populaties.

Vanaf het verschijnen van de soort in 2002 en de eerste 
voortplanting in Drenthe in 2006 (Dalen) is het met de 
soort crescendo gegaan. Dit jaar werden bijvoorbeeld op 
17 juli bij Diever al verse exemplaren waargenomen. 

Langs de Wold Aa en Ruiner Aa worden al jaren meerdere 
exemplaren tegelijk waargenomen. Dit jaar wordt de 
soort ook meer richting Midden Drenthe in groepjes 
waargenomen.

Opvallend dit jaar waren de waarnemingen in 
NoordwestDrenthe in de omgeving van Yde. Het lijkt erop 
dat de Bandheidelibel zich vooralsnog in het westen van 
onze provincie het beste thuis voelt. Blijkbaar heeft de 
Bandheidelibel een voorkeur voor het type sloten in dit 
gebied (vaak kwel). Het oostelijke deel van de provincie is 
minder in trek. Toch lijkt het gebied tussen de hondsrug en 
Groningen ook geschikt. Het zal vermoedelijk een kwestie 
van tijd zijn..... 

Hoe gaat het met de Bandheidelibel? 

Soms zie je een waterjuffer waaraan op het eerste gezicht iets niet lijkt te kloppen (rechts). Is het 
een andere soort ? In dit geval was het een Gewone pantserjuffer Lestes sponsa die uit verhouding 
is wat betreft lichaamsbouw. Alles lijkt forser aan het dier. Ter vergelijking een ‘normaal’ exemplaar 
op de linker foto.

Verspreiding van de Bandheidelibel in 2009

© René Manger

© René Manger
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Witte Kilometerhokken project

ATLAS

Begin september is bijna driekwart van alle Kilometerhokken 
in Drenthe geïnventariseerd op libellen. In vergelijking met 
begin juni van dit jaar betekent dit een toename van 18 % 
of te wel 477 hokken. Dit is een zeer goed resultaat! De 
projectgroep, die momenteel uit dertien actieve personen 
bestaat, heeft vooral in augustus zeer veel werk verricht.

Het seizoen 2009 is heel goed verlopen en er is nu een 
goede basis gelegd om binnen twee jaar het project af te 
ronden. Dan loopt alles volgens planning en kunnen we 
gaan beginnen met de atlas. 

Jonge Steenrode heidelibel

Blauwe glazenmaker

Lantarentjes

© Henk Dikkema

© Henk Dikkema

© René Manger
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- De laatste libellen in 2009
Contactpersoon & -adres:
G. Abbingh, 
info@libellen-drenthe.eu

Excursies:
Jan Joost Mekkes

Waarnemingencoördinator, website 
& nieuwsbrief:
René Manger

http:// www.libellen-drenthe.eu

Libellenwerkgroep Drenthe 5 december 2009

Elk jaar is het weer leuk om te kijken hoe lang libellen 
nog aanwezig zijn. Naar aanleiding van een oproep 
betreffende late libellenwaarnemingen heeft een 
aantal LWD-ers gereageerd. Omdat november extreem 
zacht was werden nog lang libellen waargenomen 
en zijn verschillende Drentse waarnemingenrecords 
gebroken.

November extreem zacht
November was de op één na zachtste in drie eeuwen. Met 
in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 9,5 °C tegen 
6,2 °C normaal, eindigde november 2009 op de tweede 
plaats in de rij van zachtste novembermaanden sinds 
1706. Alleen november 1994 was met 10,2 °C nog veel 
zachter.

Bruinrode heidelibel, een recordwaarneming

De allerlaatste libellenwaarneming van dit jaar is afkomstig 
van René Smid. Hij zag namelijk op 21 november in het 
Bargerveen een Bruinrode heidelibel. Hiermee is de 
waarneming van Henk Lanjouw van 20 november 1989 
(Gasteren) niet meer de laatste Drentse waarneming. 
De waarneming van Smid behoord tevens tot de laatste 
waarnemingen van de soort dit jaar in Nederland.

Blauwe glazenmaker

Op 13 november werd nog een Blauwe glazenmaker 
gezien. Nooit eerder werd deze soort zo laat in de provincie 
waargenomen. Drie andere november waarnemingen uit 
Drenthe zijn bekend, namelijk twee exemplaren van 1 
november 2005 en een vrouwtje op 6 november 2004 door 
Jan Joost Mekkes in de omgeving van Dalen.

Houtpantserjuffer

Op 6 november werd deze soort nog waargenomen. In het 
zuiden van het land werd de Houtpantserjuffer nog op 20 
november gezien. In Drenthe staat het record vooralsnog 
op 10 november 2006.

Steenrode heidelibel

De laatste Steenrode heideibel werd dit jaar op 28 oktober 
waargenomen. De laatste waarneming van deze soort in 
de provincie staat op naam van Minko van der Veen (14 
november 2004, Roden). 

Tengere pantserjuffer

Wouter Dubbeldam vond op 31 oktober een Tengere 
pantserjuffer op het Dwingelderveld en was daarmee zelfs 
landelijk gezien de laatste waarneming van dit jaar!. Het 

De laatste libellen in Drenthe zorgen voor records in 2009

© René Manger

© René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu


168 Nieuwsbrieven van de Libellenwerkgroep Drenthe 2003-2014

Drentse record staat op 20 november 2006, ook in het 
Dwingelderveld.

Bruine glazenmaker

De Bruine glazenmaker vloog dit jaar erg goed en werd 
op veel plaatsen gezien. Op 23 oktober werd in Barger-
Compascuum een Bruine glazenmaker waargenomen. 
28 oktober 2005 is de datum waarop een laatste Bruine 
glazenmaker op het Drouwenerveld werd waargenomen. 
Landelijk werd de soort in Limburg nog op 30 oktober dit 
jaar gezien.

In de tabel hieronder staan alle late waarnemingen van dit 
jaar uit de provincie vermeld. 

Met dank aan: Agnes vd Vijver, Wouter Dubbeldam, Jan en 
Annie Rocks, Eelke Schoppers, Johan van der Wal, Rens 
Penninx, Hero Moorlag, Jelte Bieuwenga voor het zenden 
van hun waarnemingen en verder de database van http://
www.waarneming.nl.

Paardenbijter Aeshna mixta

Datum soort aantal geslacht plaats waarnemer
21-11-2009 Bruinrode heidelibel 1 m Bargerveen René Smid

13-11-2009 Blauwe glazenmaker 1 m Ruinerwold Jeanette Essink

6-11-2009 Houtpantserjuffer 1 m Taarlo René Manger

31-10-2009 Paardenbijter 2 m Friesche Veen Willem Steenge

31-10-2009 Tengere pantserjuffer 1 v Dwingelderveld Wouter Dubbeldam

28-10-2009 Steenrode heidelibel 2 m Ruiner Aa Jeanette Essink

23-10-2009 Bruine glazenmaker 1 onbep. Barger-Compascuum Peter van der Heijden

20-10-2009 Groene glazenmaker * 1 onbep Vries Gerhard Taatgen

Overige november waarnemingen
14 november Bruin-Steenrode heidelibel 1 Jelte Biewenga

7 november Blauwe glazenmaker 1 Agnes vd Vijver

6 november Blauwe glazenmaker 1 Jeanette Essink

6 november Bruinrode heidelibel 4 René Manger

1 november Blauwe glazenmaker 2 Agnes vd Vijver

1 november Houtpantserjuffer 1 Rens Penninx

15 oktober- eind oktober

oktober Bruinrode heidelibel > 50

oktober Houtpantserjuffer 21

oktober Steenrode heidelibel 9

oktober Blauwe glazenmaker 5

oktober Paardenbijter 2

oktober Tengere pantserjuffer 2

- Records in vet gedrukt
* Geen zekere waarneming volgens waarneming.nl. Blauwe glazenmaker vrouwtje ligt wellicht meer voor de hand. 

De laatste libellen in Drenthe 2009 (vanaf 15 oktober)

© Hero Moorlag
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- Programma 2010
- Inventarisatie driedaagse Dwingelderveld
- Lidmaatschap

Inhoud:

Contactpersoon & -adres:
G. Abbingh, 
info@libellen-drenthe.eu

Excursies:
Jan Joost Mekkes
jayjay@libellen-drenthe.eu

Waarnemingencoördinator, 
website & nieuwsbrief:
René Manger
waarneming@libellen-drenthe.eu

http://www.libellen-drenthe.eu

Libellenwerkgroep Drenthe 14 april 2010

Programma 2010

Achtste jaargang, nummer 1 LWD Nieuwsbrief

Vlinders zijn er al, maar tot nu toe nog geen libellen in 
Drenthe. Deze eerste nieuwsbrief van het jaar bevat het 
programma voor het seizoen 2010. Het is onder voorbe-
houd. We moeten nog zaken regelen. Nadere info met 
exacte data volgt binnenkort.
 
 PROGRAMMA 2010

• Excursie Gevlekte witsnuitlibellen in Zuidwest-Drenthe 
(mei/juni). In Zuidwest Drenthe wordt de Gevlekte wit-
snuitlibel regelmatig bij vennen waargenomen. Tijdens 
de excursie zullen diverse vennen worden bezocht. Be-
langrijk daarbij zal ook zijn of de soort zich voortplant in 
dit deel van Drenthe.

 • Excursie De Wieden. We proberen een excursie te or-
ganiseren waarbij we per boot het gebied in gaan op 
zoek naar o.a. de Vuurlibel en andere laagveensoorten 
(begin juli).

• Inventarisatiedag(en) in het Dwingelderveld i.s.m. Ivo 
Lustenhouwer (VS). Meer hierover in deze nieuwsbrief.

• Jaaravond 2010 gaan we organiseren in november. 
Daarbij zullen lezingen worden gehouden en zal be-
spreking van de resultaten van voorgaande seizoenen 
in het kader van de atlas (witte hokken project) tevens 
een onderdeel zijn. 

Startjaar Atlas
Het Atlasproject zal dit jaar opgestart worden. Zoals be-
kend loopt het Witte hokken project vanaf 2008 en afgelo-
pen jaar was met name een zeer groot succes. Er zijn veel 
hokken bezocht waarbij libellen zijn geteld. Noordwest-
Drenthe is nu al bijna geheel dekkend geteld. Nieuwe in-
ventarisaties zullen dit jaar vooral in Zuid-Drenthe nodig 
zijn, willen we de provincie enigszins gelijkmatig hebben 
onderzocht. 
De ‘witte hokken’ werkgroep bestaande uit 14 vrijwilligers 
zal dit jaar weer de vergeten plekken in de provincie gaan 
onderzoeken op de aanwezigheid van libellen. 

We zoeken nog steeds mensen in Zuidwest-Drenthe die 
witte hokken kunnen gaan tellen? Heb je interesse? Geef 
dit dan door aan waarneming@libellen-drenthe.eu.

2010

© René Manger
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Van april/mei (afhankelijk van het weer) tot en met septem-
ber 2010 gaat Ivo Lustenhouwer voor De Vlinderstichting 
het hele Dwingelderveld doorlopen en alle libellen en dag-
vlinders monitoren. Hiernaast gaat hij speciale aandacht 
schenken aan een aantal soorten. Hiervan hebben de 
zogenaamde doelsoorten, de eerste prioriteit. De andere 
groep, namelijk de aandachtssoorten, hebben de tweede 
prioriteit. 

Hieronder staat het lijstje met de soorten:

Koraaljuffer (doelsoort),
Maanwaterjuffer (doelsoort),
Noordse glazenmaker (doelsoort),
Venwitsnuitlibel (doelsoort),
Venglazenmaker (aandachtssoort),
Noordse witsnuitlibel (aandachtssoort)

Het is de bedoeling om op bepaalde dagen in de piek 
van de vliegtijden zoveel mogelijk vennen bij langs te 
lopen en specifiek te zoeken naar deze soorten. Door-
dat de vliegtijden uit elkaar lopen, is het de bedoeling 
om ongeveer 3 dagen in het veld te zijn. Hierbij probe-
ren we op elke velddag zo te plannen dat we meerdere 
soorten in de piek van de vliegtijd kunnen inventariseren. 
 
Hiervoor is Ivo op zoek naar zoveel mogelijk vrijwilligers die 
deze soorten goed kunnen herkennen en zin hebben om 
één of meer dagen in het Dwingelderveld mee te helpen. 
 
Als LWD willen we in i.s.m. Ivo een hele dag of iets anders 
organiseren om te inventariseren in het Dwingelderveld.

De coördinator is Gerard Abbingh info@libellen-drenthe.
eu. Heb je interesse? Geef je dan op bij Gerard.

Inventarisatie Driedaagse in Dwingeldeveld
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De eerste libellenwaarnemingen in 2010 waren van Jan 
en Annie Rocks. Op 17 april in het Bargerveen werden 
enkele Vuurjuffers en twee Noordse witsnuiten waargeno-
men. Iets later dan vorig jaar. Toen zagen Jan en Annie als 
eersten namelijk op 15 april 2009 in het Bargerveen een 
Vuurjuffer en een Noordse witsnuitlibel. 

Op 18 april werd door Jelte Biewenga een mannetje 
Noordse witsnuitlibel waargenomen (zie foto hiernaast). 
Op 19 april twee Viervlekken in Drenthe. Daarna werd 
er blijkbaar een aantal dagen in Drenthe geen libel meer 
waargenomen. Vanaf 23 mei weer wel libellen zoals de 
Vuurjuffer hieronder.

Een Vuurjufferlarve die van plan is om misschien een dag later uit 
te sluipen. Op deze verkleinde foto wellicht niet goed te zien, maar 
de imago ogen zijn al zichtbaar en de vleugelhulsels zijn gevuld. 
Een teken dat er gauw iets staat te gebeuren.Vuurjufferlarven zijn 
goed te herkennen aan de donkere tekening achterop de lamellen 
van het achterlijf.

De eerste libellen in 2010

Datum soort aantal geslacht plaats waarnemer
17-4-2010 Vuurjuffer 5 m/v Bargerveen Jan en Annie Rocks

17-4-2010 Noordse witsnuitlibel 2 m/v Bargerveen Jan en Annie Rocks

18-4-2010 Noordse witsnuitlibel 1 m Omgeving Zwiggelte Jelte Biewenga

19-4-2010 Viervlek 1 ? Dwingelderveld Ivo Lustenhouwer

19-4-2010 Viervlek 1 ? Dalen Jan Joost Mekkes

De eerste libellen in Drenthe 2010 

Libellenwerkgroep Drenthe  26 april 2010

© Jelte Biewenga
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Gevlekte witsnuitlibel excursie 29 mei

♂ ♀
Voor de Noordse winterjuffer zit het lange seizoen er weer bijna op en dit wordt 
door elke generatie traditioneel na 8 tot 9 maanden afgesloten op het water.

Verschil tussen de achterlijven van een vers 
uitgeslopen mannetje en vrouwtje Noordse 
witsnuitlibel.

Op 29 mei gaan we in Zuidwest-Drenthe op zoek naar 
de Gevlekte witsnuitlibel. Deze soort komt vooral voor 
in laagveengebieden, maar ook bij geschikte vennen. 
In Drenthe wordt de soort de laatste jaren regelmatig bij 
vennen gesignaleerd. Het is echter niet duidelijk of de soort 
zich daadwerkelijk voortplant. De afgelopen jaren is de soort 
met enige regelmaat in Zuidwest-Drenthe waargenomen. 

De bedoeling is dat we deze dag voor verschillende 
beheersinstanties vennen gaan inventariseren in het 
Natura 2000 gebied gelegen ten noorden van Havelte. 
We gaan in meerdere groepjes gericht de verschillende 
gebieden in om vennen te inventariseren. We hopen op 
deze manier veel resultaat te boeken. De precieze invulling 
volgt nog. 

© René Manger

© René Manger
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Moeizame start Drentse libellen in 2010 De maand april Een vergelijking tussen twee jaren  

De eerste libellen werden dit jaar op 17 april gezien. 
Zes dagen later dan in 2007. In dit stukje vergelijk ik 
het huidige matige voorjaar met het zeer goede voor-
jaar van 2007. Even wat feiten op een rijtje. 

In april 2007 werden ongeveer alle warmte records ge-
broken. Het aantal warme dagen kwam toen uit op het 
recordaantal van 14 tegen normaal twee en drie dit jaar. 
Op 14 april 2007 werd al een zomerse dag genoteerd met 
bijna 28 graden Celsius.
De libellensoorten die op 17 april 2010 het eerst versche-
nen waren Vuurjuffer en Noordse witsnuitlibel. April 2007 
was gemiddeld 3,5 graad warmer dan april 2010. In tabel 
1 op de volgende pagina is een vergelijking gemaakt van 

de eerste waarnemingsdata van libellen. Er is hierbij niet 
gekeken naar het aantal libellen.
De verschijningsdatum van de Viervlek is in 2007 vijftien 
dagen eerder dan in 2010 en is hiermee het grootste ver-
schil van de waargenomen soorten. De Noordse witsnuit-
libel vertoont tussen beide jaren het minst grote verschil 
namelijk drie dagen.
Door de hoge temperaturen in april 2007 worden de libel-
len letterlijk uit het water gestoomd. Dit maakt dat in dat 
jaar in april twee keer zoveel soorten werden gezien in een 
zelfde periode als in dit jaar.
In de LWD nieuwsbrief 6 van 2007 staat het e.e.a. ge-
schreven over de waarnemingen, zie daarvoor;
http://www.libellen-drenthe.eu/nieuwsbrieven/LWD%20Nieuwsbrief%20%202007-6.pdf

Het Dwingelderveld geniet naam en faam als grootste 
aaneen gesloten natte heidegebied van Nederland 
en West-Europa. Ook als libellengebied staat het 
Dwingelderveld als zeer interessant te boek (ABBINGH 
2002). Het laatste grootschalige onderzoek vond plaats 
in 1990 door Karin Verspui (VERSPUI 1991). Zij nam in 
dat jaar 26 verschillende soorten waar. Voor de totale 
soortenlijst, ooit waargenomen op het Dwingelderveld, 
staat de teller op 39 soorten. Het komende libellenseizoen 
gaat Ivo Lustenhouwer, 20 jaar na dato, een hernieuwd 
onderzoek doen naar de stand van zaken omtrent libellen 
en dagvlinders op het Dwingelderveld. Om zoveel mogelijk 
locaties te kunnen bezoeken heeft Ivo de hulp ingeroepen 
van libellenkenners die hem bij het inventariseren willen 
helpen. Als libellenwerkgroep willen wij ook onze bijdrage 
leveren en daarom organiseert de LWD op zaterdag 21 
augustus 2010 een excursie naar het Dwingelderveld. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de groep 
in kleinere groepen opgesplitst worden om zoveel 
mogelijk locaties te kunnen bezoeken. De exacte tijd en 
verzamellocatie volgt in een latere Nieuwsbrief. Overigens 

kan iedereen ook op individuele basis een bijdrage 
leveren aan het onderzoek van Ivo, eventueel ook voor 
dagvlinders, want die worden ook onderzocht. Wie dat wil 
kan het beste persoonlijk contact met hem opnemen via 
ivolus2002@yahoo.co.uk.

Gerard Abbingh

Abbingh, G. 2002, Het Dwingelderveld, in: Brachytron 6 (1):4-6
Verspui, K. 1991, Dwingelderveld: Libellen en Dagvlinders, SBB-
Pesse, Natuurmonumenten, ’s-Graveland.

Aankondiging Excursie Dwingelderveld 21 augustus 2010

April 2010. De helft minder aan libellensoorten dan in 2007, ze verschenen gemiddeld 9 dagen later en de 
temperatuur was gemiddeld ruim 3 graden lager. 

Libellenwerkgroep Drenthe  16 mei 2010

© René Manger
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Vers imago vrouwtje Watersnuffel

Gemiddeld werden de soorten, die nu in april waarge-
nomen werden, negen dagen later waargenomen dan in 
2010. En in april 2010 was de temperatuur ruim 3 graden 
lager dan in 2007 (zie tabel 2 hiernaast). 

April 2010
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Noordse witsnuitlibel e
Vuurjuffer e
Smaragdlibel e
Viervlek e
Maanwaterjuffer e
Glassnijder e
Variabele waterjuffer e
Watersnuffel e

April 2007
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Viervlek e  
Vuurjuffer  e  
Noordse witsnuitlibel e  
Maanwaterjuffer e
Smaragdlibel e
Glassnijder e  
Platbuik e  
Variabele waterjuffer e  
Azuurwaterjuffer e
Watersnuffel e  
Grote roodoogjuffer e
Lantaarntje e
Grote keizerlibel e
Blauwe breedscheenjuffer e
Tengere grasjuffer e
Venwitsnuitlibel e

Tabel 1. Vergelijking eerste libellen in Drenthe in 2007 en 2010 De beide winterjuffersoorten zijn buiten beschouwing gelaten

Gemiddelde maandtemperatuur 2007 en 2010 volgens 

het KNMI

Maart 2007: 7,96 oC  April 2007: 13,06 oC

Maart 2010: 6,44 oC  April 2010: 9,72 oC

Bron: knmi.nl

Tabel 2

Uitgeslopen Noordse witsnuitlibel

© René Manger © René Manger

Fenologie
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Gevlekte witsnuitlibel excursie 29 mei

Op 29 mei gaan we in Zuidwest-Drenthe op zoek naar 
de Gevlekte witsnuitlibel. Deze soort komt vooral voor 
in laagveengebieden, maar ook bij geschikte vennen. 
In Drenthe wordt de soort de laatste jaren regelmatig 
bij vennen gesignaleerd. Het is echter niet duidelijk of 
de soort zich daadwerkelijk voortplant. De afgelopen 
jaren is de soort met enige regelmaat in Zuidwest-
Drenthe waargenomen. De bedoeling is dat we deze 
dag voor verschillende beheersinstanties vennen gaan 

inventariseren in het Natura 2000 gebied gelegen ten 
noorden van Havelte. We gaan in meerdere groepjes 
gericht de verschillende gebieden in om vennen te 
inventariseren. We hopen op deze manier veel resultaat 
te boeken. De precieze invulling volgt nog.
 
Graag voor 26 mei opgeven bij Jan Joost Mekkes  
jayjay@libellen-drenthe.eu. 

Een niet goed gelukte uitgeslopen Bruine korenbout

© Henk Dikkema
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Op 5 juni is een zoekttocht naar de Gevlekte 
witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis gehouden bij 
vennen in Zuidwest Drenthe. De bedoeling was om te 
kijken waar L. pectoralis zich in het gebied ophoudt. 
Bij welke vennen wordt de soort gezien? 

Om 11:00 uur verzamelden zich zeven LWD-ers bij 
Papilliorama (Havelte). Bijna allemaal) op de fiets vertrokken 
we naar het eerste ven. In totaal werden die dag 6 vennen 
in het Westerzand op libellen geïnventariseerd. Bij drie 
vennen werden mannetjes van de Gevlekte witsnuitlibel 
waargenomen. Een goede score. Vermoedelijk waren het 
allemaal zwervende mannetjes uit het laagveengebied 
gelegen ten westen van het Westerzand. De afstand 
tot die gebieden is voor deze libellensoort gemakkelijk 

te overbruggen. Hoewel we van alle bezochte locaties 
huidjes hebben verzameld, zal nog moeten blijken of daar 
een huidje van de Gevlekte witsnuitlibel bij zit. Dat kost 
even tijd. 
Het eerste ven dat werd bezocht is gelegen in de buurt 
van de Golfbaan van Havelte en bleek vrijwel geheel 
verland te zijn. Toch werden daar nog vijf libellensoorten 
aangetroffen, waaronder een eerste Gevlekte witsnuitlibel 
man. Daarna gingen we naar de andere kant van het 
gebied om een aantal vennen te gaan bezoeken. Grootte 
en kwaliteit van de vennen varieerde redelijk, wat zich liet 
vertalen in de aanwezigheid van bepaalde libellensoorten. 
Bij één van de kleinste vennen, zoals op de foto op de 
vorige pagina is te zien, vonden we het grootste aantal 
libellensoorten namelijk 11 stuks. Hier hield zich ook een 

Succesvolle excursie/zoektocht Gevlekte witsnuitlibel Westerzand 5 juni 2010

Libellenwerkgroep Drenthe  7 juni 2010

© René Manger



177© Libellenwerkgroep Drenthe

mannetje Gevlekte witsnuitlibel op. De voorkeur van deze 
soort gaat uit naar de kleinere met bomen beschutte 
vennen. Het hoogste aantal dat bij een ven werd gezien 
bedroeg drie tot vier mannen pectoralis. 

Een uitgebreid onderzoek op de aanwezigheid van huidjes 
van de Gevlekte witsnuitlibel zou een antwoord kunnen 
geven op de vraag of de soort zich op deze vennen 
voortplant. 

Op 3 juli gaan we in De wieden naar libellen kijken. Nu 
eens niet van die typische Drentse venlibellen, maar leuke 
Overijsselse laagveen soorten. We hopen uiteraard de 
Vuurlibel te zien, als die de winter heeft kunnen weerstaan 
natuurlijk.

Over de preciese gang van zaken die dag volgt later nog 
info.
 
Graag voor 26 juni opgeven bij Jan Joost Mekkes  
jayjay@libellen-drenthe.eu. 

Excursie De Wieden 3 juli

 1. Watersnuffel
 2. Viervlek
 3. Gewone oeverlibel
 4. Azuurwaterjuffer
 5. Smaragdlibel
 6. Grote keizerlibel
 7. Koraaljuffer
 8. Venwitsnuitlibel
 9. Noordse witsnuitlibel
10. Gevlekte witsnuitlibel
11. Platbuik
12. Vroege glazenmaker
13. Grote roodoogjuffer
14. Lantaarntje
15. Vuurjuffer
16. Variabele waterjuffer

Tot en met september 2010 gaat Ivo Lustenhouwer voor 
De Vlinderstichting het gehele Dwingelderveld monitoren 
op libellen en dagvlinders. 

Het is de bedoeling om op bepaalde dagen in de piek 
van de vliegtijden zoveel mogelijk vennen bij langs 
te lopen en specifiek te zoeken naar deze soorten.  

We willen met veel mensen die libellen kunnen 
waarnemen één of meer dagen het Dwingelderveld in. 
Als LWD gaan we op 21 augustus het Dwingelderveld in.

Coördinator is Gerard Abbingh info@libellen-drenthe.eu. 
Heb je interesse voor deze dag? Geef je dan op bij Gerard.

LWD Inventarisatie Dwingelderveld 21 augustus ism De Vlinderstichting

© Jan Joost Mekkes

© Jan Joost Mekkes

© Henk Dikkema
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Vroege glazenmaker

Glassnijder vliegt goed!

Tijdens witte hokken inventarisaties in mei en juni in het Drentse Mondengebied (Valthermond, Tweede Exloërmond 
ed.), waarbij 33 Kilometerhokken werden geinventariseerd, werden in 16 Kilometerhokken in totaal 26 individuen van de 
Glassnijder geteld. Dit is een mooie score. De soort lijkt het daarmee goed te doen dit jaar. 

© Hero Moorlag
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Op 3 juli was het om 10:00 uur ‘s ochtends al 29 graden 
Celsius. Voor sommigen een reden om de excursie te 
laten voor wat het was. Vijf libellenliefhebbers waren 
zo enthousiast om te verzamelen voor een bezoek aan 
de Kiersche Weide (onderdeel van De Wieden). Aldus 
het begin van de excursie.

De eerste 10 meter in het veld werd al gelijk beloond 
met de aanwezigheid van de Gevlekte witsnuitlibel 
Leuchorrinia pectoralis. Vrij kort daarna een paringswiel 
van de soort, waarbij het vrouwtje los liet en mooi was 
te zien was tijdens het eiafzetten, daarna poseerde ze 
mooi voor ons wat ondermeer één van de onderstaande 

foto’s opleverde. Verder viel het grote aantal Gewone 
pantserjuffers Lestes sponsa op en ook de aanwezigheid 
van een aantal Bruine glazenmakers Aeshna grandis. Een 
opvallende verschijning was een vrouwtje Weidebeekjuffer 
Calopteryx splendens. In totaal werden tijdens de excursie 
18 libellensoorten waargenomen. Tot slot werden nog 
een tandem Glassnijder Brachytron pratense, een 
Groene glazenmaker Aeschna viridis en een paar Bruine 
korenbouten Libellula fulva gezien.

Dank aan Natuurmonumenten voor toestemming voor het 
houden van de excursie!

Excursie Kiersche Weide 3 juli 2010

Vrouwtje Gevlekte witsnuitlibel en vrouwtje Bloedrode heidelibel

Libellenwerkgroep Drenthe  4 juli 2010

© Hero Moorlag © Hero Moorlag

© René Manger © René Manger
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De zomer is begonnen. De pantserjuffers en de 
heidelibellen verschijnen. Dit voorjaar hadden we minder 
Vuurjuffers dan andere jaren in Drenthe, wel meer 
Glassnijders en Vroege glazenmakers. De Gevlekte 
witsnuitlibel ging de laatste jaren al goed maar lijkt dit 
jaar nog beter te gaan. Veel meldingen van Gevlekte 
witsnuiten op nieuwe plekken. Ook werd de Plasrombout 
op nieuwe voortplantingsplaatsen gevonden net over de 
provinciegrens met Groningen.

Vandaag door de warmte en felle zon een Bloedrode 
heidelibel in obeliskhouding. Zie filmpje;
http://www.video.dutchdragonflies.eu/bloedrodeheidelibel2.html Gevlekte witsnuitlibel

Vroege glazenmaker en Gewone pantserjuffer

 1. Watersnuffel
 2. Viervlek
 3. Gewone oeverlibel
 4. Bruine glazenmaker
 5. Smaragdlibel
 6. Grote keizerlibel
 7. Gewone pantserjuffer
 8. Bruine korenbout
 9. Groene glazenmaker
10. Gevlekte witsnuitlibel
11. Bloedrode heidelibel
12. Vroege glazenmaker
13. Grote roodoogjuffer
14. Lantaarntje
15. Glassnijder
16. Variabele waterjuffer
17. Metaalglanslibel
18. Weidebeekjuffer

Seizoen 2010

© Tinus Knegt

© Tinus Knegt

© Eelke Schoppers
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Nieuwe larvenhuidjes gids èn veldgids 
larvenhuidjes NL in aantocht 

De bestaande libellenlarvenhuidjes literatuur voorziet niet 
in een volledig fotografisch overzicht van alle Europese 
libellensoorten. Ewoud van der Ploeg en Christophe 
Brochard zijn begonnen met het vervaardigen van een Foto 
Gids van larvenhuidjes van Europa en zijn tevens betrokken 
bij het vervaardigen van een larvenhuidjesveldgids in 
samenwerking met De Vlinderstichting en de KNNV ook 

zijn Stichting EIS en STOWA ook betrokken bij deze 
veldgids. Beide boeken worden uitgegeven door de KNNV. 
Voor een preview kun je kijken op http://www.cbrochard.
com/exuviae/ Via deze pagina kun je ook een soortenlijst 
vinden.
Aangezien het een enorme klus is om larvenhuidjes 
uit heel Europa te verzamelen kan de nodige hulp 
gebruikt worden. Heb je huidjes over of vind je huidjes in 
Nederland of Europa dan zijn de auteurs van het boek zeer 
geïnteresseerd. Mail naar Ewoud van der Ploeg agrius_
convolvulis@hotmail.com.

Witte Kilometerhokken project

ATLAS

Zoals bekend zijn we voor de atlas bezig de witte hokken 
van libellenwaarnemingen te voorzien. De laatste tijd zijn 
de nodige hokkengegevens ingeleverd. Dit jaar zijn nu 
zo’n 140 witte hokken met waarnemingen ingeleverd.
Momenteel zijn we de 80 % dekkingsgraad van de 
provincie gepasseerd. Het gaat ergens op lijken, maar er 
moet nog best veel worden gedaan. Vooral in ZW Drenthe 
zal dit seizoen geinventariseerd worden.

NWDrenthe - 95,3 % 
NODrenthe - 85,5 %  
ZWDrenthe - 74,4 %  
ZODrenthe - 77,8 % 

Totaal   Drenthe   81,3 %    

Twee verschillende plaatsen (biotopen) in ZW Drenthe waar op 4 juli 2010 
verse exemplaren van Bandheidelibel werden gevonden

© René Manger

© Christophe Brochard
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Libellen Video Nederland, een nieuwe website

Tot en met september 2010 gaat Ivo Lustenhouwer voor 
De Vlinderstichting het gehele Dwingelderveld monitoren 
op libellen en dagvlinders. 

Het is de bedoeling om op bepaalde dagen in de piek 
van de vliegtijden zoveel mogelijk vennen bij langs 
te lopen en specifiek te zoeken naar deze soorten.  

We willen met veel mensen die libellen kunnen 
waarnemen één of meer dagen het Dwingelderveld in. 
Als LWD gaan we op 21 augustus het Dwingelderveld in.

Coördinator is Gerard Abbingh info@libellen-drenthe.eu. 
Heb je interesse voor deze dag? Geef je dan op bij Gerard.

LWD Inventarisatie Dwingelderveld 21 augustus ism De Vlinderstichting

De eerste website van de Nederlandse 
libellenfauna met videobeelden 
 
Websites met foto’s van libellen zijn er in alle 
soorten en maten. Websites met alleen video’s 
echter niet. Begin dit jaar is door mij het initiatief 
genomen om de eerste libellen video website 
van de Nederlandse libellenfauna te maken. 
De site heet heel toepasselijk “Libellen Video 
Nederland”. Zoals bekend werd in 2006 de DVD 
“Libellen in Nederland” van Weia Reinboud 
en Tieneke de Groot uitgebracht. Zij waren de 
eersten die het filmen van libellen in Nederland 
onder de aandacht hebben gebracht.

Http://www.video.dutchdragonflies.eu is de url en 
is wat betreft presentatie de enige in zijn soort. 
De site bevat niet alleen een soortenverzameling, 
maar laat juist ook verschillende aspecten van 
het gedrag van libellensoorten en hun biotoop 

zien. Op het moment van schrijven staan er 63 
libellensoorten met in totaal 110 filmpjes op de 
site. Dat worden er in de toekomst meer. De 
site zal regelmatig worden voorzien van nieuwe 
videos. Het video materiaal is in Nederland of 
soms in de ons omringende landen gemaakt. Het 
streven is om alle libellensoorten die in Nederland 
voorkomen (of ooit gezien zijn) op de site te laten 
zien. Weia Reinboud, Tieneke de Groot, Ronald 
van Seijen, Mars Muusse, Gerard Abbingh en 
Arjen Drost laten tevens videomateriaal op deze 
site zien. 

Vooral wanneer in de winter de libellenactiviteit 
afgelopen is kan men straks genieten van 
de bewegende beelden op Libellen Video 
Nederland. Uitstekend geschikt om je op te laden 
voor het volgende seizoen. Kortom een website 
om eens te bekijken en in de gaten te houden!

http://www.video/dutchdragonflies.eu
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Minko van der Veen nam op 13 juli een mannetje Bruine 
korenbout Libellula fulva waar bij het Lieverse diepje (ten 
zuiden van Roden). De soort heeft in feite niets met stromend 
water en is daarmee een rondzwervend exemplaar. Het 
is daarmee tevens de noordelijkste waarneming van de 
soort in Drenthe. Het zwaartepunt van de verspreiding van 
deze soort ligt namelijk in het zuiden van onze provincie, 
waar zich enkele kleine locale populaties bevinden. Bij 
Norg vond René Manger op 11 juli een jagend mannetje 
Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis bij een open 
plek in het bos. Ook die dag zag dezelfde waarnemer 
voor het eerst in z’n voortuin in Assen twee Koraajuffers 
Ceriagrion tenellum. Ver weg van water verwijderd zaten 
ze daar op de Hortensia’s. Apart om ze zo te zien. Op 
25 juli vond Rens Penninx een Zuideijke glazenmaker 
in de omgeving van Drouwen. Jeanette Essink zag voor 
het eerst in haar tuinvijver in Koekange een eiafzettend 
vrouwtje Grote glazenmaker Anax imperator, waardoor 
ze het geheel mooi kon bestuderen. Zie daarvoor de foto 
hiernaast. Ook weer eens een melding van Zwervende 
heidelibel Sympetrum fonscolombii door Eefje en Hans 
van Stijn in de omgeving van Nieuw-Balinge. Twee 
mannetjes op dezelfde locatie als een paar jaar geleden. 
Verder weer de nodige meldingen van Bandheidelibellen 
Sympetrum pedemontanum in ZuidwestDrenthe met soms 
meer dan 25 individuen bij elkaar. Op 6 juli een melding 
van een Vuurlibel Crocothemis erythraea in Hoogeveen 
(T. de Weerd) en een melding op 23 juli in het Bargerveen 
van een mannetje van de soort door Jan en Annie Rocks.
In Roden werden op 17 juli door Martin Olthoff de tot nu 
toe enige Geelvlekheidelibellen Sympetrum flaveolum 
(3) waargenomen. Krijgen we dit jaar nog een invasie?

Bruine korenbout op 13-7-2010 Lieverse diepje

Juli waarnemingen 

Ongelukkige Watersnuffel

Vanmorgen (4-8) een rondje door het Bargerveen gemaakt. 
De libellen en dagvlinders wachten op beter weer. Door 
het struinen komen ze uit de dekking van de vegetatie 
en proberen snel een veiliger heenkomen te zoeken met 
soms nadelige gevolgen zoals de Watersnuffel op de foto. 

Tinus Knegt

Libellenwerkgroep Drenthe   5 augustus 2010

© Tinus Knegt
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© Minko van der Veen
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Afwijkende Weidebeekjuffer?

Een tijd geleden kregen we de vraag van Kai 
Waterreus (KNNV Assen) over een mogelijke 
Bosbeekjuffer hybride bij Vlagtwedde. Zie 
daarvoor de bijbehorende foto van het 
exemplaar linksboven. Bij het nader bestuderen 
van de grootte van vleugelkleuring bleek de 
Vlagtwedde vorm niet af te wijken van twee 
andere willekeurig gekozen Weidebeekjuffer 
mannetjes uit Drenthe (zie foto’s hiernaast). 
Nu is het zo dat per groot gebied in 
Europa de kleurvorm van de vleugels van 
Bosbeekjuffer en Weidebeekjuffer varieert. 
Een exemplaar dat ik onlangs in Tsjechië heb 
gefilmd heeft bijvoorbeeld aanzienlijk kleinere 
vleugelvlekken dan de Drents-Groningse 
exemplaren. Zie daarvoor de foto rechtsonder. 
Overigens kunnen beide soorten hybridiseren. 
Aangezien de Bosbeekjuffer in de betreffende 
provincies niet voorkomt, althans daar gaan 
we vanuit, is een hybride in dit geval uit te 
sluiten en is er sprake van variatie binnen 
een soort. Leuk als waarnemers zo scherp 
opletten. Voor diegene die meer over deze 
variatie bij Beekjuffers in Europa willen lezen 
moet eens in het boek ‘Libellen van Europa’ 
van KD Dijkstra het hoofdstuk Calopterygidae 
openslaan. 

Weidebeekjuffers Calopteryx splendens

Foto (links boven): © Kai Waterreus , overige foto’s © René Manger

In juli is het boek “Natuur in Drenthe. Zicht op bioversiteit” 
van de Provincie Drenthe uitgekomen. Het boek is een 
ruim 200 pagina’s tellende samenvatting. Het volledige 
boek (basisrapport) met ruim 400 pagina’s (excl. bijlagen) 
staat op een in de samenvatting meegeleverde DVD. 
Alle flora en fauna van Drenthe wordt in dit rapport in het 
kort beschreven. In 1992 heeft de provincie het rapport 
‘Natuur in Drenthe’ uitgebracht, als achtergronddocument 
bij het Provinciaal Natuurbeleidsplan. De informatie in 
dat rapport is uiteraard achterhaald. De provincie heeft 
geprobeerd de huidige staat van de Drentse natuur op een 
overzichtelijke wijze in een samenhangend perspectief te 
presenteren. 
Het is zeker de moeite waard om als Drents natuurliefhebber 
dit rapport te lezen.

Provincie Drenthe 2010.Natuur in Drenthe. Zicht op diversiteit. 
(Samenvatting.) Provincie Drenthe, Assen 2010. Natuur in 
Drenthe. Zicht op diversiteit. (Basisrapport.) Provincie Drenthe, 
Assen. 

Schemerlibel

Afgelopen week ontving Vincent Kalkman (EIS Nederland) 
een bericht wat nauwelijks geloofwaardig leek: De 
Schemerlibel Boyeria irene was aangetroffen in Landkreis 
Celle wat ongeveer 30 km ten NO van Hannover ligt. Dit 
ligt op minder dan 250 km ten oosten van Nederland op 
de hoogte van Zwolle. De Schemerlibel is een soort die 
vooralsnog bekend was van Zuid-Europa. Lees verder op; 
http://www.brachytron.nl/Actueel/Actueel.htm

Natuur in Drenthe. 
Zicht op bioversiteit
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In juli dit jaar was ik een week op vakantie in Midden-
Tsjechië. Ik ben zondermeer gecharmeerd geraakt van dit 
land. Het is lekker ruig en heeft mooie natuurgebieden. 
Ook het cultuurlandschap straalt een meer oorspronkelijk 
karakter uit dan het westen van Europa. Een prettige 
bijkomstigheid was dat op ons vakantieadres zich vlak bij 
een beek bevond, zodat ik deze laatste goed heb kunnen 
inventariseren. De beek had een kiezel ondergrond met 
zand. Door de vrij hoge heuvels in het gebied stroomde 
het water vrij fors naar beneden. Aangekomen bij de beek 
viel direct het redelijk aantal Blauwe breedscheenjuffers, 
Weidebeek- en Bosbeekjuffers op. Daarna lieten de 
eerste Kleine tanglibellen en een enkele patrouillerende 
Metaalglanslibel zich zien. Tot slot verscheen de Gewone 

bronlibel die een redelijk groot stuk beek als territorium 
had opgeëist. Deze soorten zijn met hun levenswijze sterk 
aan de beek gebonden. Begeleidende soorten waren 
Bloedrode heidelibel, Blauwe glazenmaker, Gewone 
pantserjuffer en een enkel Lantaarntje.

Om een goede indruk van de biotoop en de aanwezige 
soorten van de desbetreffende beek te krijgen heb ik 
een korte videofilm (ongeveer 4 minuten) gemaakt. Zie 
daarvoor: 
http://www.video.dutchdragonflies.eu/beek-tsjechie.html

René Manger

Een beek in Tsjechië

 1. Gewone pantserjuffer
 2. Lantaarntje
 3. Metaalglanslibel
 4. Weidebeekjuffer
 5. Bosbeekjuffer
 6. Bloedrode heidelibel
 7. Blauwe glazenmaker
 8. Blauwe breedscheenjuffer
 9. Kleine tanglibel
10. Gewone bronlibel

© René MangerKleine tanglibel (m) Gewone bronlibel (m)

Bosbeekjuffer (v)

http://www.libellen-drenthe.eu
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Tot en met september 2010 gaat Ivo Lustenhouwer voor 
De Vlinderstichting het gehele Dwingelderveld monitoren 
op libellen en dagvlinders. 

Het is de bedoeling om op bepaalde dagen in de piek 
van de vliegtijden zoveel mogelijk vennen bij langs 
te lopen en specifiek te zoeken naar deze soorten.  

We willen met veel mensen die libellen kunnen waar-
nemen één of meer dagen het Dwingelderveld in. 
Als LWD gaan we op 21 augustus het Dwingelderveld in.

Coördinator is Gerard Abbingh info@libellen-drenthe.eu. 
Heb je interesse voor deze dag? Geef je dan op bij Gerard.

LWD Inventarisatie Dwingelderveld 21 augustus ism De Vlinderstichting

Ron Soenveld in memoriam

Op 28 juli jongstleden is na een kort ziekbed in zijn 
woonplaats Ron Soenveld overleden. 
Ron was een bevlogen en enthousiast vlinder- en 
libellenliefhebber. HIj was natuurgids en liep in Drenthe 
meerdere monitoringsroutes. Zodra de Libellenwerkgroep 
Drenthe in 2003 werd opgericht werd Ron lid en was vaak 
op excursies of avonden van de partij en deed hij actief 
mee met het witte hokken project.
We zullen de aanwezigheid en bijdragen van Ron missen 
en wensen de familie veel sterkte toe.

Voor meer informatie over de werkgroep kun je kijken op onze website www.libellen-drenthe.eu. Hier zijn bijvoorbeeld alle 
voorgaande nieuwsbrieven (t/m 2009) te lezen.

Kiersche Wijde 2010 © Jan Joost Mekkes
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Op zaterdag 21 augustus gaan we het Dwingelderveld in 
om libellen te inventariseren. Zoals bekend inventariseert 
Ivo Lustenhouwer (De Vlinderstichting) dit seizoen het 
Dwingelderveld op libellen en dagvlinders. We verzamelen 
om 11:00 uur bij het bezoekerscentrum van SBB (afslag 
A28 Spier/Wijster, zie foto hiernaast) en delen ons op in 
meerdere groepen om diverse vennen te inventariseren. 
De nadruk ligt op Venglazenmaker/Noordse glazenmaker, 
maar uiteraard tellen we de aanwezige libellenfauna. Te-
gen 15.00/15.30 uur verzamelen we weer bij het bezoek-
erscentrum.

Coördinator is Gerard Abbingh info@libellen-drenthe.eu. 
Heb je interesse voor deze dag? Geef je dan op bij Gerard.

Voor diegenen die van verder weg komen is het wellicht 
handig om op zaterdagochtend na 8:30 uur nog even op 
de webstite te kijken of de excursie doorgaat. Klik daar-
voor op;

http://www.libellen-drenthe.eu/programma.html

A 28

Dwingelderveld
21 augustus

Rens Penninx vond half augustus een Bandheidelibel 
bij Drouwenerveen (251-554). Een zeer Noordoostelijke 
waarneming in de provincie. Gaat de soort nu toch ook dit 
deel van de provincie bevolken?

LWD Excursie ism De Vlinderstichting

Bandheidelibel in NO-Drenthe

Libellenwerkgroep Drenthe  18 augustus 2010

© René Manger

© René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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Jonge Noordse glazenmaker Aeshna subarctica 
in het Fochteloërveen 

Vrouwtjes Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum

Veel Noordse glazenmakers

Tijdens het lopen van mijn monitoringroute in het Fochteloërveen 
loop ik ook altijd even bij een aantal fraaie veenputjes langs. Elk 
jaar sluipen daar Venglazenmakers Aeshna juncea en Noordse 
glazenmakers Aeshna subarctica uit, getuige de huidjesvondsten. 
Meestal gaat het om enkele huidjes maar afgelopen woensdag 
11 augustus geloofde ik haast mijn ogen niet: 30 huidjes Noordse 
glazenmaker en “maar” 4 huidjes Venglazenmaker op een stukje van 
nog geen 10 m². Nooit eerder vond ik zoveel huidjes van de Noordse 
glazenmaker op zo’n klein stuk bij elkaar. Overigens wordt de 
Noordse glazenmaker (en ook de Venglazenmaker) op veel plaatsen 
in het Fochteloërveen waargenomen zowel als imago’s als ook 
vondsten van huidjes. Het gebied vormt daarmee waarschijnlijk een 
belangrijke bronpopulatie van waaruit de vennen in de aangrenzende 
Boswachterijen in Drenthe en Friesland bevolkt worden.

Gerard Abbingh (tekst en foto’s)

© Gerard Abbingh

© René Manger
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Glazenmakers jagen samen met Boerenzwaluwen

Op 13 augustus zag de redactie bij een ven een groep 
van ongeveer 10 stuks Paardenbijters jagen. In een 
aan de noord- en oostzijde door bomen beschutte deel 
van het gebied joegen ze boven de grond tot ongeveer 
3 meter hoogte. Daarboven vloog op een hoogte tot 
ongeveer 25 meter een bijna even grote groep jagende 
Boerenzwaluwen. Ik kon het niet goed zien, maar in 
dat deel van het luchtruim bevond zich blijkbaar veel 
potentieel voedsel. Ook een Bruine glazenmaker voegde 
zich op een gegeven moment in de groep en bleef in 
dezelfde rondjes als de Paardenbijters meejagen. Na 
verloop van tijd gingen de glazenmakers steeds kleinere 
kringen draaien en lager boven de grond vliegen totdat 
ze op een gegeven moment ineens waren verdwenen. 
De Zwaluwen gingen verder op vliegen, zo ook enkele 
Paardenbijters, maar het samen jagen was niet meer 
zo evident als de eerdere waarneming. Het is overigens 
bekend dat zwaluwen waterjuffers eten. Paardenbijters 
zijn vermoedelijk te groot en lopen bij Boerenzwaluwen 
nauwelijks gevaar om gegeten te worden. 

http://www.libellen-drenthe.eu
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Inventarisatie excursie Dwingelderveld enigszins tegenvallend

Veel onderzochte locaties, weinig soorten....

Het Nationaalpark Het Dwingelderveld is een landelijk be-
kend natuurgebied en is voor het grootste deel een open 
veengebied met grote waterplassen. Op 21 augustus jl. 
zijn we met vier groepjes LWD-ers het veld in gegaan 
om een zo goed mogelijk beeld van de libellenfauna van 
het grote gebied te krijgen. Vele kilometerhokken in alle 
windrichtingen zijn die dag onderzocht. Het weer was niet 
optimaal en zo ontvingen we een aantal regenbuien met 
daarbij af en toe stevige wind. Hierdoor kwamen de libel-

len wat moeizaam opgang. Zeer veel Tengere pantserjuf-
fers Lestes virens werden overal gezien. In totaal werden 
14 libellensoorten waargenomen, waarbij een enkel exem-
plaar van de Bruine winterjuffer Sympecma fusca, Tengere 
grasjuffer Ischnura pumilio en de Geelvlekheidelibel Sym-
petrum flaveolum tot de hoogtepunten van de dag konden 
worden gerekend. Soorten als Ven- en Noordse glazen-
maker werden niet gezien. 

Een volgende keer beter dan maar!

Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope op 19 augustus in het Bargerveen. 

Zuidelijke keizerlibel nieuw voor Drenthe! 

Op 19 augustus zagen Jan en Annie Rocks 
in het Bargerveen een mannetje Zuidelijke 
keizerlibel. Dit betekend een nieuwe soort 
(52) voor Drenthe. Het is zeker niet de 
noordelijkste waarneming van Nederland 
aangezien in 2006 enige tijd een mannetje 
van de soort in het stadspark van Groningen 
verbleef.

Voor meer informatie over de werkgroep kun je kijken op onze website www.libellen-drenthe.eu. Hier zijn bijvoorbeeld alle 
voorgaande nieuwsbrieven (t/m 2009) te lezen.

Libellenwerkgroep Drenthe  22 augustus 2010

© Jan & Annie Rocks
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Bijeneter Merops apiaster met libellenprooi nabij Drenthe. 

Bijeneter vindt Drentse libellen ook lekker

Nabij de grens met Drenthe en 
Overijssel fotografeerde Andre 
Sikkema kort geleden deze 
Bijeneter Merops apiaster met 
libellenprooi. Hoewel het natuurlijk 
een prachtige vogel is, vinden we 
één libellenprederende vogelsoort 
(Boomvalk) in Drenthe toch meer 
dan genoeg..... 

Witte Kilometerhokken project

ATLAS

Het witte hokken project verloopt voorspoedig. De 
projectgroep, die uit een tiental personen bestaat, heeft 
het nodige werk verricht. Zo zijn er dit seizoen 275 (!) witte 
hokken van waarnemingen voorzien. Echt een heel goed 
resultaat en mooi dat er zo fanatiek gescoord wordt!

Het ‘hokken’ kan heel leuk zijn. Regelmatig zie je 
meer soorten op een dag dan bijvoorbeeld tijdens een 
inventarisatie in een natuurgebied. Zo konden we (Gerard 
Abbingh en ondergetekende) afgelopen week tijdens 
een inventarisatie in het buitengebied van Zuidwest-
Drenthe 20 soorten noteren. Om precies te zijn dit alles 

in 22 Kilometerhokken,139 records met in totaal 922 
exemplaren.

Veel progressie is geboekt in Zuid Drenthe. In totaal is de 
provincie nu voor ongeveer 85% onderzocht. Het zou mooi 
zijn als we volgend jaar de 100% kunnen halen?

Vooral veel dank aan Agnes vd Vijver, Tinus Knegt, Rens 
Pennix, Ronald Reuderink, Eefje en Hans van Stijn voor 
hun gegevens! Op de volgende pagina staat een kort 
verslag van Eefje en Hans van Stijn van hun inventarsiatie 
in Drenthe.

© Andre Sikkema

http://www.libellen-drenthe.eu
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 1. Azuurwaterjuffer
 2. Blauwe breedscheenjuffer
 3. Blauwe glazenmaker
 4. Bloedrode heidelibel
 5. Bruine glazenmaker
 6. Gewone oeverlibel
 7. Grote keizerlibel
 8. Grote roodoogjuffer
 9. Kleine roodoogjuffer
10. Koraaljuffer
11. Lantaarntje
12. Metaalglanslibel
13. Paardenbijter
14. Steenrode heidelibel
15. Variabele waterjuffer
16. Viervlek
17. Watersnuffel
18. Weidebeekjuffer
19. Zwarte heidelibel

Voor de nieuwe verspreidingsatlas van de Drentse 
libellen hebben we op zondag 18 juli in de omgeving 
van Braamberg en Schrapveen (Zuidwolde) een aantal 
kilometerhokken geïnventariseerd. De gebieden zijn niet 
rijk, we zien er weinig libellen en we hebben drie hokken 
met 0 libellen! Sommige sloten zijn bruin waar geen enkele 
libel te vinden is en ook boven de Reest vliegt er helaas 
niets. In 17 hokken zien we in totaal 13 soorten libellen 
met als rijkste hok het hok ten noorden van Vuile Riete 
met zeven soorten. De leukste waarnemingen zijn een 
♂ Weidebeekjuffer, zes Blauwe Glazenmakers en één 
Metaalglanslibel. Vooral de Metaalglanslibel en één van 
de Blauwe Glazenmakers laten zich prachtig zien.

Op zaterdag 24 juli inventariseren wij kilometerhokken in 
de buurt van Geesbrug en Nieuwlande. Vooral de hokken 

tussen beide plaatsen zijn leuk met veel soorten libellen. 
De hokken op de Veenmarke van Gees daarentegen 
zijn arm aan libellen, we hebben hier zelfs twee hokken 
met 0 libellen. In totaal zien we 19 soorten waaronder 
Weidebeekjuffer, Koraaljuffer, Blauwe Breedscheenjuffer, 
Bruine Glazenmaker en Metaalglanslibel. In een hok ten 
zuiden van Geesbrug zien we 16 soorten, een erg rijk 
hok dus met o.a. twee ♂ Blauwe Breedscheenjuffer, twee 
Bruine Glazenmaker en één Metaalglanslibel. Ook een 
hok aan de zuidkant van de A37 is rijk aan libellen: hier 
zien we in totaal 15 soorten waaronder Weidebeekjuffer 
en – totaal onverwacht – een Koraaljuffer. Er vliegen veel 
verse heidelibellen rond en op sommige punten miegelt 
het van de roodoogjuffers, grote en kleine bij elkaar.

Eefje en Hans van Stijn

Metaalglanslibel Somatochlora metallica ♂. 

Witte hokken tellen

Zwarte heidelibel Sympetrum danae ♂ in een met ondiep water voerende greppel nabij Koekange. 

© René Manger

© René Manger
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Projectgroep Libellenatlas gestart 

De belangrijkste doelstelling van de Libellenwerkgroep 
Drenthe is het maken van een Libellenatlas van de provin-
cie Drenthe. In november 2010 is daar concreet vorm aan 
gegeven door het samenstellen van een projectgroep. De 
volgende personen nemen plaats in deze atlaswerkgroep 
namelijk Gerard Abbingh, Jan Joost Mekkes, Roelof Jan 
Koops, Hans Schinkel en Rene Manger. Op de jaaravond 
in 2011 zal dit onderwerp nader toegelicht worden.

Voor meer informatie over de werkgroep kun je kijken op onze website www.libellen-drenthe.eu. Hier zijn bijvoorbeeld alle 
voorgaande nieuwsbrieven (t/m 2009) te lezen.

Op woensdag16 februari 2011 zal de jaaravond in Borger 
worden gehouden. Het is alweer een tijdje geleden dat 
de werkgroep een jaaravond heeft georganiseerd. Hoog 
tijd om in het nieuwe jaar dit weer eens op te pakken. We 
hebben een aangenaam en interessant programma te 
bieden en hopen uiteraard dat jullie allemaal komen. Dan 
kunnen we weer bijpraten en eventueel plannen maken 
voor het komend seizoen. 

Programma (onder voorbehoud)

• Libellenatlas Drenthe
• Korte Libellenfilm
• Libellenhuidjes Project van Ewoud van der Ploeg en 

Christophe Brochard
• Libellen in Italie door Jan Joost Mekkes

Jaaravond Libellenwerkgroep Drenthe op 16 februari 

Sneeuwomstandigheden 

Watersnuffel larvehuidje. Kleine Tanglibel in Italië. 

Noordse winterjuffer onder de sneeuw

Libellenwerkgroep Drenthe  27 december 2010

© Jan Joost Mekkes

© René Manger

© Christophe Brochard

http://www.libellen-drenthe.eu
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Willem Klok en André Hospers

Vorig jaar heeft bij de trekkers van de werkgroep 
een wisseling van mensen plaatsgevonden. Eén 
van de oprichters van de werkgroep Willem Klok 
(Natuurmonumenten) heeft, na zes actieve jaren, vorig 
jaar zijn bezigheden voor de LWD overgedragen aan 
Jan Joost Mekkes. Willem heeft met veel enthousiasme 
bijdragen geleverd aan de werkgroep. Jan Joost heeft 
afgelopen seizoen succesvolle excursies georganiseerd, 
waarvoor dank. 
Voor het maken van een website voor de LWD was 
Andre Hospers vanaf het begin in 2003 al snel aan 
de slag gegaan en begin 2004 stond een uitgebreide 
website voor de werkgroep on line. Andre is wegens 
drukke werkzaamheden in 2009 gestopt en heeft zijn 
werkzaamheden overgedragen. 
 
Willem & André, dank voor jullie bijdragen en inzet !!

André HospersWillem Klok

Jan Joost Mekkes

Ingestuurde foto’s

Een tandem van een blijkbaar populair mannetje Blauwe 
glazenmaker. 

Regelmatig ontvangen wij libellen foto’s. Niet alles wordt 
direct geplaatst, daarom hier een aantal ingestuurde 
foto’s van het afgelopen seizoen. Heb je mooie en of 
speciale foto’s, stuur ze op?

© Hero Moorlag

© Hero Moorlag

© Jeanette Essink

Een Grote keizerlibel mannetje. 
Een Paardenbijter tandem. 
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Grauwe Klauwier brengt een Blauwe glazenmaker prooi bij het nest. 

Vogelwaterjuffer ♀   Variabele waterjuffer ♀ 

Vuurlibel op 24 augustus in de omgeving van 
Weerwille. 

Van Harold van der Meer ontvingen we de rechterfoto van 
een mogelijke Vogelwaterjuffer Coenagrion ornatum ♀ 
waarneming bij Hoogeveen. Vrouwtjes van de Coenagrion 
soorten (de Blauwtjes) zijn over het algemeen lastig 
te determineren. Harold was bij gebrek aan duidelijke 
kenmerken bij zijn determinatie vooral afgegaan op de 
oogvlekken. Die waren namelijk in dit geval getand. 
Dit kenmerk is typerend voor de Vogelwaterjuffer en 
vandaar dat daarmee de determinatie was gemaakt. 
Toch blijkt dit vrouwtje een Variabele waterjuffer, die ook 

deze getande oogvlekken kan bezitten. Determinatie 
aan de hand van het halsschildje is in dit soort gevallen 
doorslaggevend. Zie daarvoor de veldgidsen. Daarmee is 
de naam ‘Variabele’ voor deze soort indertijd geheel correct 
gekozen. Voor de overeenkomstig getekende oogvlekken 
van beide soorten zie de foto’s hieronder. Links een foto 
van een Vogelwaterjuffer ♀. De Vogelwaterjuffer komt 
overigens niet in Nederland voor. Bij onze oosterburen, in 
Nordrhein-Westfalen, komt nog een heel kleine populatie 
voor.

Vogelwaterjuffer bij Hoogeveen?

Noordse winterjuffer. Lantaarntje ♀.

© Jeanette Essink
© Marten Geertsma (Stichting Bargerveen)

© Tinus Knegt © Machiel de Vos

© Harold van der Meer© René Manger

http://www.libellen-drenthe.eu
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- Uitnodiging Jaaravond LWD 2011

Inhoud:

Contactpersoon & -adres:
G. Abbingh, 
info@libellen-drenthe.eu

Excursies:
Jan Joost Mekkes
jayjay@libellen-drenthe.eu

Waarnemingencoördinator, 
website & nieuwsbrief:
René Manger
waarneming@libellen-drenthe.eu

http://www.libellen-drenthe.eu

Libellenwerkgroep Drenthe 9 februari 2011

Negende jaargang, nummer 1 LWD Nieuwsbrief

Woensdag16 februari 2011 in Borger 

Jaaravond Libellenwerkgroep Drenthe op 16 februari 2011

Watersnuffel larvehuidje. Foto: Christophe Brochard

Kleine Tanglibel in Italië. Foto: Jan Joost Mekkes

Programma 
(onder voorbehoud en in willekeurige volgorde)

• Libellenatlas Drenthe
• Korte Libellenfilm
• Libellenhuidjes Project van Ewoud van 

der Ploeg en Christophe Brochard
• Libellen in Italie door Jan Joost Mekkes

Locatie: Esdalcolllege, Hoofdstraat 56, Borger. Aanvang is om 20:00 uur. Zaal is om 19:45 uur open. 
Toegang is gratis. Zie ook http://www.libellen-drenthe.eu/programma.html 

2011
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Jan-Joost Mekkes verzorgde de aftrap met een lezing over 
libellen in Italië. Jan-Joost heeft daar voor zijn studie in 
diverse natuurparken de libellenfauna onderzocht. Aan de 
hand van prachtige foto’s werden we meegenomen naar 
respectievelijk het Cona-Park in de buurt van Triëst (een 
brakwaterdelta), naar Sardinië en tot slot naar het park 
Veglia-Devero in de Alpen op de grens met Zwitserland. 

René Manger toonde aansluitend een libellenfilm over 
eiafzet bij de Venglazenmaker en de Noordse glazenmaker 
en het uitsluipgedrag van larven van de Plasrombout in 
Drenthe. De film leverde spectaculaire beelden op, alle 
door René zelf gemaakt.

Na de koffiepauze gaf René Manger een toelichting op het 
lopende Atlasproject van de libellen van Drenthe. Dit project 
moet in het najaar van 2012 uitmonden in de publicatie 
van een Libellenatlas van Drenthe. Op dit moment is 
ongeveer 90% van alle Drentse kilometerhokken op de 
aanwezigheid van libellen onderzocht. Het streven is om 
de laatste 10% het komende veldseizoen te bezoeken, 
in totaal nog zo’n 190 kilometerhokken. De werkgroep 
Atlasproject is inmiddels begonnen met fondsenwerving, 
het vaststellen van een schrijflijn en het bepalen van de 
inhoud van het boek.

De avond werd afgesloten met de bijdrage van Ewoud 
van der Ploeg en Christophe Brochard over de op handen 
zijnde determinatieboeken over de larvenhuidjes van 
Nederland en de larvenhuidjes van Europa. Dit laatste 
boek zal geheel in het Engels verschijnen. Duidelijk werd 
dat Ewoud en Christophe zeer bevlogen en gepassioneerd 
met deze megaklus aan het werk zijn gegaan. De getoonde, 

bijzonder spectaculaire beelden, voorspellen veel goeds 
en het is te hopen dat de aangekondigde boeken de 
gestelde deadline van 2012 (Nederlandse boek) en 2014 
(Engelstalige boek) zullen halen. Aan de reacties van de 
zaal te oordelen kijkt men er met spanning naar uit.

Gerard Abbingh

Geslaagde Jaaravond LWD 

Noordse glazenmaker larvehuidjes. 

Op 16 februari organiseerde de LWD haar jaaravond, ditmaal in de kantine van het Esdal College in Borger. Met 
25 aanwezigen werd de avond goed bezocht. Aandacht in de lokale media leverde zelfs een aantal “locals” op. 

Venglazenmaker in Drenthe. Videostill.

Windvaantje in Italië. 

Libellenwerkgroep Drenthe  5 maart 2011

© René Manger

© Christophe Brochard

© Jan Joost Mekkes

http://www.libellen-drenthe.eu
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De trekkers van de Libellenwerkgroep Drenthe hebben besloten om een Stichting te worden. De enige reden voor dit 
besluit is dat we als werkgroep anders geen Libellenatlas kunnen uitgeven. Zie daarvoor het stukje over de Atlaswerkgroep 
onderaan. Voor het verkrijgen van subsidies dien je in Nederland een rechtspersoon te zijn. 

In de praktijk zal er voor jullie leden niets veranderen, behalve dat jullie in plaats van ‘leden’ voortaan ‘donateurs’ heten. 
De kosten die voor de oprichting gemaakt worden zullen uit de werkgroepskas worden betaald.

Libellenwerkgroep Drenthe wordt Stichting 

Voortplanting Bandheidelibel bij Ruinen in gevaar? 

Het schonen van voortplantingswateren van de 
Bandheidelibel waren in de omgeving van Ruinen voor 
Jeanette Essink de aanleiding om de LWD te benaderen. 
De betreffende watergangen waren vorig jaar precies 
in de vliegtijd (augustus/september) geheel geschoond 
(zie foto’s). Het Waterschap Reest en Wieden bleek niet 
op de hoogte van het bestaan van deze libellensoort 
in Drenthe. Door de LWD is met het Waterschap de 
afspraak gemaakt dat de wateren niet zo rigoreus en pas 
later in het seizoen (oktober) partieel worden geschoond.

Atlaswerkgroep 

De atlasprojectgroep bestaat uit Gerard Abbingh, Jan Joost Mekkes, Hans Schinkel, Roelof Jan Koops en René 
Manger. Kortgeleden is de projectgroep bij elkaar geweest en is besloten van de Libellenwerkgroep Drenthe een 
Stichting te maken. Op dit moment is een projectplan gemaakt en is een brief gemaakt voor het aanvragen van 
subsidie. Verder zijn er offertes aangevraagd bij drukkerijen. Er is een schrijflijn en de soorten zijn over de auteurs 
verdeeld. Wordt vervolgd. Prioriteit ligt op dit moment bij de oprichting van de Stichting.

Witte hokken projectwerkgroep 

De deelnemers van de projectgroep zijn weer via de mail benaderd met de vraag of ze dit laatste seizoen weer 
willen inventariseren. Actuele kaartjes zijn aan de deelnemers verstrekt. Nog zo’n kleine 200 Kilometerhokken 
zullen geinventariseerd worden om de provincie geheel dekkend te hebben onderzocht. Grote waardering voor de 
deelnemers die vanaf 2008 elk jaar deze taak vrijwillig op zich nemen! Nog en een maand en dan gaat het weer los!

Libellenwerkgroep Drenthe  5 maart 2011

© Jeanette Essink
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Ingestuurde foto’s

Heb je mooie en/of speciale libellenfoto’s? Stuur ze op! 
(naar waarneming@libellen-drenthe.eu)

Voor meer informatie over de werkgroep kun je kijken op onze website www.libellen-drenthe.eu. Hier zijn bijvoorbeeld alle 
voorgaande nieuwsbrieven (t/m 2009) te lezen.

Op zoek naar De libellen van Nederland (Odonata) 1983 ?

Hèt standaardwerk voor Libellen in Nederland begin jaren 80! 
Voor liefhebbers en verzamelaars! De prachtige tekeningen en beschrijvingen blijven 
actueel. De verspreidingskaarten zijn gebaseerd op collectiegegevens uit die tijd en zijn nu 
niet meer bijzonder interessant.

Ronald Reuderink vond op de Duitse website voor tweede hands boeken http://www.zvab.
com/index.do. In Nederland niet meer verkrijgbaar. Klik voor het boek bovenaan op de 
koppeling.

Vul bij snelzoeken de titel van het boek in. Dat werkt het beste.

Het boek Geijskes, D. C.; Van Tol, J.: De libellen van Nederland (Odonata). Amsterdam: KNNV, 
Hoogwoud (N.H) 1983 Preis: € 29,90 Verzendkosten in Duitsland € 2,10 (Naar Nederland 
vermoedelijk het dubbele bedrag)

http://www.zvab.com/basicSearch.do;jsessionid=0bf3e42e63178b77b1a9add5c210?anyWords=Odonata&author=&title=&check_sn=on

Dirk Geijskes rond 1960

Marten Geertsma van Stichting Bargerveen stuurde deze foto van een Vroege glazenmaker bij het Veenpark Berkenrode (Barger-
Compascuum) in juni vorig jaar. De soort is in dit deel van Drenthe een zeldzaamheid.

© Marten Geertsema
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Oude Kene, Foto’s: Hero Moorlag

De Oude Kene excursie wordt gehouden op 11 juni 2011. 
Dit gebied ligt ten noorden van Hoogeveen. Het ligt tussen 
het Oude Diep en de spoorlijn. Er is een meanderende 
beek aangelegd, er zijn poelen en een helofytenfilter. 
Totaal 27 hectare met veel water. De Oude Kene is in 
2007 opgeleverd door waterschap Reest en Wieden en 
overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap. 
Toen leek het of het gebied zo uit de ijstijd tevoorschijn 

was gekomen: keien, boomstammen, leemlagen, zand en 
een beek. De eerste libellen waren dan ook Oeverlibellen. 
In de jaren daarna raakte het volledig begroeid: riet, 
lisdodde, wilgen-elzenstruweel en drijvende waterplanten. 
Op sommige eilandjes is inheemse begroeïing geplant. 
Een interessant gebied om eens te inventariseren. Hero 
Moorlag zal deze ochtend de excursie leiden. Graag 
opgeven bij Jan Joost Mekkes 

Excursies Libellenwerkgroep Drenthe 

De tweede excursie in 2011 wordt gehouden in het 
gebied De Runde in Zuidoost Drenthe. Jan Rocks zal ons 
rondleiden. Evenals de Oude Kene is dit ook een gebied 

dat teruggebracht is in een natuurlijke situatie. Datum nog 
niet bekend, maar zal spoedig volgen. Graag dan weer 
opgeven bij Jan Joost Mekkes 

Lidmaatschap 2011 al betaald?

Wij ontvangen weer graag de bijdrage van € 5,- voor het lidmaatschap van onze werkgroep dit jaar. Dan blijf je op de 
hoogte en kunnen we weer doorgaan met ons werk. Wanneer je lid wilt worden kun je dit melden bij Gerard Abbingh: 
info@libellen-drenthe.eu.

ASN Bank rekeningnummer 70.75.324.93 ten name van R. Manger, Assen onder vermelding van “lidmaatschap 
2011”.

Libellen seizoen is op 2 april begonnen

De eerste Vuurjuffer is gisteren op 2 april gemeld vanuit 
een achtertuin in Nijmegen. Duidelijk vroeger dan vorig 
jaar. Het landelijk vroegte record staat overigens op 16 
maart. Eens zien wanneer de eerste Drentse Vuurjuffer 

wordt gemeld?
De Noordse winterjuffer werd dit jaar op 2 april 2011 met 
een enkele tandem bij de voortplantings-plaatsten in de 
laagveengebieden van NW Overijssel gezien. Het was 

Libellenwerkgroep Drenthe  4 april 2011

© Hero Moorlag
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Ingestuurde foto’s

Heb je mooie en/of speciale libellenfoto’s? Stuur ze op! 
(naar waarneming@libellen-drenthe.eu)

Voor meer informatie over de werkgroep kun je kijken op onze website www.libellen-drenthe.eu. Hier zijn bijvoorbeeld alle 
voorgaande nieuwsbrieven (t/m 2009) te lezen.

goed weer met flink wat zon en ongeveer 20 graden. 
Enkele Noordse winterjuffer Sympecma paedisca 
werden aangetroffen aan de bosranden. Maar ook op de 
verschillende heidevelden in Zuidwest Drenthe werd de 
soort op deze dag aangetroffen. De trek naar geschikte 

voortplantingsplaatsen is hiermee weer begonnen. In 
deze periode krijgen de winterjuffers blauwe ogen. Deze 
oogkleuring zit aan de bovenkant van de ogen (zie foto 
hieronder). Ook ontstaat tussen de vleugels, bovenaan het 
borststuk, tevens een blauwkleuring. 

Noordse winterjuffer man bij het water. Vuurjuffer man.

Rapport Groene glazenmaker in Drenthe 2006 te verkrijgen
We hebben voor de geinteresseerde LWD-er nog een rapport van de Groeneglazenmaker in Drenthe 2006 over. In 2006 
is door het Groninger Landschap een inventarisatie verricht naar het voorkomen van Krabbenscheer en de Groene 
glazenmaker in Drenthe. Toen waren 39 locaties bekend en zijn beheerkaarten opgesteld. Voor de portokosten van 
€ 2,- is deze bij ons te verkrijgen. Maak het bedrag over op ASN Bank rekeningnummer 70.75.324.93 ten name van R. 
Manger, Assen onder vermelding van “Groene glazenmaker 2006”. Mail even waarneming@libellen-drenthe.eu voor de 
zekerheid met je adres? Wie het eerst komt,.......

© René Manger

© René Manger

© Eelke Schoppers
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Vuurjuffer en Noordse witsnuitlibel, weer de eersten.... 

Terwijl in Zuid - en Midden Nederland al een enige tijd 
meerdere libellensoorten rondvliegen (16 april ongeveer 
10 soorten) komt het in Drenthe maar moeizaam op gang 
en staat de teller op 16 april op twee soorten. Met de ko-
mende mooie dagen zal het aantal libellensoorten in de 
provincie vermoedelijk snel toenemen. 

Op 9 april werd vanuit Zuidwest Drenthe (het Holtinger-
veld) de eerste libel in Drenthe gemeld. Deze Vuurjuffer is 
daarmee vroeger dan vorig jaar, toen de eerste pas op 17 
april in het Bargerveen werd gezien. 

De eerste Noordse witsnuitlibel werd dit jaar op 11 april in 
het Bargerveen waargenomen. Vorig jaar werd deze soort 
zes dagen later waargenomen, namelijk net als de Vuur-
juffer dat jaar op 17 april in het Bargerveen. 

Meer libellen; minder loopkevers en vlinders 

Op 15 april werd in Deurze (Drenthe) een insectensympo-
sium gehouden getiteld “Schallebijters of Paardenbijters” 
De toestand van de Drentse natuur door de ogen van in-
secten. De aanleiding van dit symposium was de afron-
ding van een vierjarig onderzoek naar de insecten van het 
Nationaal Park Dwingelderveld. De provincie Drenthe, De 
Vlinderstichting, De Stichting Willem Beijerinck Biologisch 
Station (WBBS), De Stichting Bargerveen en de Rijksuni-
versiteit Groningen (RUG) presenteerden de resultaten 
van het onderzoek aan insecten in de provincie Drenthe. 

Verder hield Natuurmonumenten een presentatie over de 
praktische toepassing van de kennis van de uitvoering van 
de waterberging in de Peizer- en Eeldermaden. De gede-
puteerde Rein Munniksma ontving aan het eind van de 
middag twee rapporten over het onderzoek in het Dwin-
gelderveld.
Tot slot nam ecoloog Joop Smittenberg afscheid van de 

provincie Drenthe na een loopbaan van 37 jaar. 
Op de volgende pagina een kort bericht over de resultaten 
van het onderzoek. 

Libellenwerkgroep Drenthe  16 april 2011

© René Manger

© René Manger
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Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op vrijdag 15 april 
2011 Zie: http://www.natuurbericht.nl/?id=5900

Insecten vertonen tegengestelde trends. Dit blijkt uit 
resultaten van De Vlinderstichting en de stichting Willem 
Beijerinck Biologisch Station. Uit onderzoek in Drentse 
natuurgebieden blijkt dat libellen vooruit gaan, terwijl 
dagvlinders en loopkevers het zwaar hebben.

Insecten vormen de belangrijkste groep waarmee de toe- 
of afname van de soortenrijkdom kan worden vastgesteld. 
Afgelopen jaren is door De Vlinderstichting en de stichting 
Willem Beijerinck Biologisch Station (WBBS) in Drentse 
natuurgebieden gekeken naar hoe het staat met de 
biodiversiteit en hoe deze het beste kan worden beschermd. 
Uit de resultaten van het heidegebied Dwingelderveld blijkt 
dat het aantal vlinder- en loopkeversoorten de afgelopen 
twintig jaar is afgenomen en het aantal libellensoorten 
sterk is toegenomen. Deze trends passen bij de resultaten 
van de landelijke monitoring voor vlinders en libellen. Van 
loopkevers is de landelijke trend minder goed bekend, 
maar daarvoor wordt een vergelijkbare trend verwacht. 
Eén van de conclusies is dat een gunstig waterbeheer 
en behoud van variatie in het landschap de belangrijkste 
peilers zijn voor het behoud van soortenrijkdom in een 
natuurgebied. Daarnaast is de opname van gebieden 

in een goed werkende Ecologische Hoofdstructuur van 
belang voor behoud op de lange termijn.
Vlinders en loopkevers zijn blijkbaar gevoeliger voor 
het functioneren van de ecologische hoofdstructuur 
dan libellen. De meeste libellensoorten zijn erg 
mobiel, waardoor ze afstanden tussen natuurgebieden 
gemakkelijker kunnen overbruggen. Mogelijk dat herstel 
van waterkwaliteit ook een positieve uitwerking heeft 
gehad op de libellen, waarvan de larven in het water 
leven. Vlinders en loopkevers zijn afhankelijk van de 
samenstelling van vegetatie en bodemkwaliteit. Effecten 
van neerslag van stikstof vormt zeer waarschijnlijk één 
van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van 
de twee insectengroepen. Er wordt wel beleid gevormd 
voor de vermindering van deze stikstofdepositie, maar tot 
op heden blijven de resultaten hiervan uit. Hierdoor blijven 
extra beheermaatregelen in natuurterreinen noodzakelijk.

Tekst: Henk de Vries, De Vlinderstichting en Rikjan Vermeulen, 
WBBS

Bovenstaande resultaten staan in twee rapporten die opgesteld zijn 
door het WBBS en De Vlinderstichting: ’Loopkeverinvenstarisatie 
Dwingelderveld 2008’ en ‘Inventarisatie Libellen en Dagvlinders 
Dwingelderveld 2010’.

Massale migratie van Zadellibellen vanuit Zuidwest Europa 

Momenteel vindt er vanuit Portugal een massale migratie plaats van de Zadellibel Anax ephippiger. In Mira werden op 
een bepaald punt per minuut zo’n 20 exemplaren waargenomen die naar het noorden vlogen. Sommigen zelfs vliegend 
in tandem. Zie ook bericht op http://www.flickr.com/photos/39280703@N08/5595868131/

Op 13 apil werd zelfs een mannetje van de soort op de Faeroer-eilanden waargenomen Dit is vermoedelijk de eerste 
geregistreerde waarneming van een libel op deze eilandengroep.
Een waarneming van een exemplaar in Drenthe behoort daarmee zeker niet tot de onmogelijkheden....Opgelet!

© René Manger © René Manger
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Excursies Libellenwerkgroep Drenthe 

De Oude Kene
Deze excursie wordt gehouden op 11 juni 2011. Dit 
gebied ligt ten noorden van Hoogeveen. Het ligt tussen 
het Oude Diep en de spoorlijn. Er is een meanderende 
beek aangelegd, er zijn poelen en een helofytenfilter. 
Totaal 27 hectare met veel water. De Oude Kene is in 
2007 opgeleverd door waterschap Reest en Wieden en 
overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap. 
Toen leek het of het gebied zo uit de ijstijd tevoorschijn 
was gekomen: keien, boomstammen, leemlagen, zand en 
een beek. De eerste libellen waren dan ook Oeverlibellen. 
In de jaren daarna raakte het volledig begroeid: riet, 
lisdodde, wilgen-elzenstruweel en drijvende waterplanten. 

Op sommige eilandjes is inheemse begroeïing geplant. 
Een interessant gebied om eens te inventariseren. Hero 
Moorlag zal deze ochtend de excursie leiden. 
Opgeven bij Jan Joost Mekkes jayjay@libellen-drenthe.eu.

De Runde
De tweede excursie in 2011 wordt gehouden in het 
gebied De Runde in Zuidoost Drenthe. Jan Rocks zal ons 
rondleiden. Evenals de Oude Kene is dit ook een gebied 
dat teruggebracht is in een natuurlijke situatie. Datum nog 
niet bekend, maar zal spoedig volgen. 
Opgeven bij Jan Joost Mekkes jayjay@libellen-drenthe.eu.
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Twee uitmuntende voorjaren!   

Op 9 april dit jaar werd in Zuidwest Drente de eerste 
Vuurjuffer gezien. In vergelijking met 2007 is dat twee 
dagen eerder. 

In april 2007 werden ongeveer alle warmte records ge-
broken. Het aantal warme dagen kwam toen uit op het 
recordaantal van 14 tegen normaal twee. De gemiddelde 
temperatuur van april 2011 is in De Bilt uitgekomen op 13,1 
°C tegen 9,2 °C normaal. Daarmee evenaart april het re-
cord in 2007 en bereikt de hoogste waarde sinds het begin 
van de regelmatige waarnemingen in 1706. 
De libellensoorten die begin april 2011 het eerst versche-
nen waren Vuurjuffer en Noordse witsnuitlibel. In tabel 1 
op de volgende pagina zijn de resultaten van beide jaren 
te zien.

Een waarnemerseffect is niet uit te sluiten. De Vroege gla-
zenmaker die in 2007 bijvoorbeeld niet werd gezien werd 
dit jaar op 22 april waargenomen. Zie tabel 2 voor de waar-
genomen soorten op de volgende pagina.

De maand april was dit jaar uitzonderlijk zacht, zeer droog en zeer zonnig. Samen met het voorjaar van 2007 
behoort ze tot de beste klimatologische voorjaren in Nederland. 

Gemiddelde maandtemperatuur 2007 en 2011 volgens het 
KNMI

Maart 2007: 7,96 oC  April 2007: 13,06 oC

Maart 2011: 6,4 oC  April 2011: 13,1 oC

Bron: knmi.nl

Tabel 1

Ewoud van der Ploeg wordt door libellen als dankbaar warmte 
object gebruikt. 

Weer warm! 

Libellenwerkgroep Drenthe  8 mei 2011

© Christophe Brochard
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April 2011
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Vuurjuffer e
Noordse witsnuitlibel e
Smaragdlibel e
Maanwaterjuffer e
Viervlek e
Variabele waterjuffer e
Watersnuffel e
Platbuik e
Lantaarntje e
Vroege glazenmaker e
Azuurwaterjuffer e
Glassnijder e
Grote roodoogjuffer e
Grote keizerlibel e
Venwitsnuitlibel e

April 2007
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Viervlek e  
Vuurjuffer  e  
Noordse witsnuitlibel e  
Maanwaterjuffer e
Smaragdlibel e
Glassnijder e  
Platbuik e  
Variabele waterjuffer e  
Azuurwaterjuffer e
Watersnuffel e  
Grote roodoogjuffer e
Lantaarntje e
Grote keizerlibel e
Blauwe breedscheenjuffer e
Tengere grasjuffer e
Venwitsnuitlibel e

Tabel 2. Libellen in Drenthe in april 2007 en 2011 
De beide winterjuffersoorten zijn buiten beschouwing gelaten

De Oude Kene
Deze excursie wordt gehouden op 11 juni 2011. Dit 
gebied ligt ten noorden van Hoogeveen. Het ligt tussen 
het Oude Diep en de spoorlijn. Er is een meanderende 
beek aangelegd, er zijn poelen en een helofytenfilter. 
Totaal 27 hectare met veel water. De Oude Kene is in 
2007 opgeleverd door waterschap Reest en Wieden en 
overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap. Toen 

leek het of het gebied zo uit de ijstijd tevoorschijn was 
gekomen: keien, boomstammen, leemlagen, zand en een 
beek. In de jaren daarna raakte het volledig begroeid: riet, 
lisdodde, wilgen-elzenstruweel en drijvende waterplanten. 
Op sommige eilandjes is inheemse begroeïing geplant. 
Een interessant gebied om eens te inventariseren. Hero 
Moorlag zal deze ochtend de excursie leiden. 
Opgeven bij Jan Joost Mekkes jayjay@libellen-drenthe.eu.

Excursie 

De maand april 

© Hero Moorlag

Fenologie



207© Libellenwerkgroep Drenthe

Een Smaragdlibel die niet uit heeft kunnen 
sluipen. 

Een Smaragdlibel met misvormd achterlijf. 

Onvolkomenheden

Variabele waterjuffer

Volkomenheden

Een Glassnijder met passagier op het Balloërveld. 

© Minko van der Veen © René Manger

© Henk Dikkema
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Sierlijke witsnuitlibel voortplantend waargenomen in De Weerribben!  

11-5-2011 (15:00 uur). Tijdens een zoektocht van Theo 
Muusse en Gert Veurink in De Weerribben werden van-
daag vier mannetjes en een eiafzettend vrouwtje van de 
Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis waargenomen. 
Zoals bekend werd vorig jaar tijdens de Donkere waterjuf-
fer excursie een vers uitgeslopen exemplaar ontdekt en 
werden later nog twee huidjes gevonden. Dit is een beves-
tiging van de aanwezigheid van een (kleine) populatie. Het 
is sinds de jaren 60 niet meer voorgekomen dat er meer 
dan één exemplaar tegelijk te zien was in Nederland. Het 
is dus dubbel mooi om deze soort weer op de Nederlandse 
lijst terug te hebben. 
Vanwege de grote hoeveelheid geschikt habitat is er door 

Staatsbosbeheer in 2010 al gezocht naar deze specialist. 
Vorig jaar bleef het echter bij één vers imago dat zeer snel 
overleed doordat het niet goed was uitgeslopen. Door dit 
jaar opnieuw systematisch plaatsen met waterlelie en gele 
plomp-bladeren af te zoeken, kon deze fraaie soort ontdekt 
worden. De Sierlijke witsnuitlibel heeft een grote voorkeur 
om zijn territorium vanaf een groot drijvend blad te verde-
digen tegen andere mannetjes. Hierdoor is de soort relatief 
makkelijk te vinden. Eenmaal werd een paring waargeno-
men (zie foto hieronder), met daaropvolgend de ei-afzet 
in het water. En passant vloog er nog een Ralreiger over.

Theo Muusse, Billitonstraat 19, 3312SB Dordrecht 

Sierlijke witsnuitlibellen gezien! 

Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis man en paringswiel in De Weerribben.

Libellenwerkgroep Drenthe  11 mei 2011

© Theo Muusse
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Inleiding
De aanleiding voor mijn inventarisatie bij één ven bij 
mij in de buurt was de start van een onderzoek bij de 
Rijksuniversiteit Groningen naar het kleurpolymorfisme 
bij Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) vrouwtjes. Martijn 
Hammers (Rijksuniversiteit Groningen) deed namelijk 
in april van dit jaar op het forum van waarneming.nl een 
oproep om zoveel mogelijk fotomateriaal van Vuurjuffer 
vrouwtjes in het veld te verzamelen. Men wil onderzoeken in 
welke mate de frequentie van de verschillende vrouwelijke 
vormen (fulvipes, typica en melanotum) verschilt tussen 
populaties en welke factoren het voorkomen van deze 
verschillende vormen beïnvloeden. 
Wat is kleurpolymorfisme? Dit is het voorkomen van 
verschillende kleurvormen binnen één soort en deze zijn 
genetisch bepaald. Bij waterjuffers komen bij vrouwtjes veel 
kleurpolyformismen voor. De meest waarschijnlijke oorzaak 
voor dit fenomeen is dat mannetjes waterjuffers vrouwtjes 
zo vaak lastig vallen dat de overlevingskansen van de 
vrouwtjes nadelig wordt beïnvloed. Voor vrouwtjes is het 
wellicht een voordeel om wat betreft kleur en tekening op 
een mannetje te lijken (androchrome vrouwtjes). Tot op dit 
moment is over dit onderwerp nog weinig bekend. Daarom 
is het interessant om variatie in vormfrequenties tussen 
populaties en hoe diverse processen en mechanismen 
die bijdragen tot het behoud van kleurpolymorfismen te 
onderzoeken. 
De doelstelling van mijn inventarisatie is om een beeld te 
geven welke kleurvormen van Vuurjuffer vrouwtjes bij één 
bepaald ven aangetroffen kunnen worden. De gegevens 
zullen gebruikt worden in het onderzoek van Martijn 
Hammers. In het tijdschrift Brachytron van de Nederlandse 
Vereniging voor Libellenstudie (NVL) zal een uitgebreid 
artikel over het onderzoek kleurpolymorfisme bij de 
Vuurjuffer (Hammers e.a.) worden gepubliceerd.

Kleurvormen
De Vuurjuffer vrouwtjes zijn te onderscheiden in drie 
hoofdvormen, namelijk vorm melanotum, typica en fulvipes, 
zie foto op deze pagina. Melanotum is geheel donker, 
soms met nog enige rode kleur aan de zijkanten van de 
achterlijfsegmenten. De schouderstrepen van deze vorm 
blijven geel. De typica vorm oogt donkerder dan fulvipes 
en segment 6 is van boven geheel donker, segmenten 2, 
3, 4 en 5 hebben zwarte vlakken aan de onderhelft van de 
segmenten. Ook hier is de zwarte lijn aanwezig. De meest 
rode vorm fulvipes lijkt op het mannetje, maar heeft zwarte 
figuren in de tophelft van segmenten 5 en 6. Verder loopt 
er een dunne zwarte lijn over het midden van het achterlijf. 

   ♂  ♀ ♀

Kleurvariatie bij Vuurjuffer vrouwtjes bij een ven in Noord Drenthe René Manger 

Kleurvormen bij Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula vrouwtjes 
fulvipes (links) en typica (rechts). Mannetjes komen in één vorm 
voor (geheel links).

Libellenwerkgroep Drenthe  18 mei 2011
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Uit literatuur (Dijkstra, 2008) is bekend dat er vermoedelijk 
veel tussenvormen bestaan. Voor zover bekend is 
de donkere vorm niet of nauwelijks in Nederland 
waargenomen. Bij onderzoekers bestaat het vermoeden 
dat de kleuring van vrouwtjes naar het zuiden in Europa 
zwarter wordt.

Methode
Gedurende een maand, namelijk vanaf half april tot half 
mei 2011, heb ik tijdens 18 korte bezoeken bij een ven 
(Loon/Taarlo) zoveel mogelijk vrouwtjes van de Vuurjuffer 
gefotografeerd. In totaal zijn 36 individuen gefotografeerd, 
zie daarvoor bijgevoegde figuur. Alle foto’s zijn zoveel 
mogelijk van de dorsale kant van het dier genomen. Voor 
het onderzoek zijn de foto’s bewerkt waardoor ze naast 
elkaar geplaatst konden worden en vergelijking van de 
tekening van het achterlijf te vergemakkelijken.

Resultaten
Exemplaren van de vormen fulvipes en typica werden 
aangetroffen, echter bij bestudering van de foto’s bleek 
dat er veel intermediaire vormen met kenmerken van 
zowel fulvipes als typica aanwezig waren. De donkere 
vorm (melanotum) werd niet waargenomen en ook geen 
intermediaire vormen van typica naar melanotum. De 
gevonden variatie van de tekening zit vooral in de vorm 
van de figuren op de segmenten en het hoeveelheid zwart. 
De hoeveelheid zwarte tekening op het zesde segment, 
de dikte en vorm van de tekening op segmenten 2-5 en 
de streep op de segmenten 2-5 varieerden sterk (zie foto 
op pagina 3). 

Conclusie
Binnen één populatie van het onderzochte ven bestaat 
bij vrouwtjes Vuurjuffer een vrij grote variatie van de 
achterlijftekening. Een aantal individuen voldoet aan de 
kenmerken van de vormen fulvipes en typica, echter het 
grootste aantal wordt gevormd door intermediaire vormen. 
Interessant is hoe bijvoorbeeld de variatie van de tekening 
op het achterlijf van Vuurjuffer vrouwtjes in een Zuid 
Limburgse populatie is in bijvoorbeeld vergelijking met 
individuen uit dit onderzoek in Noordoost Nederland? 

Met dank aan Martijn Hammers (Rijksuniversiteit 
Groningen) voor zijn aanbevelingen.

Kleurvorm fulvipes bij Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula vrouwtje.

Dijkstra, Klaas-Douwe B., 2008. Libellen van Europa. Veldgids 
met alle libellen tussen Noordpool en Sahara. Tirion Uitgevers 
B.V., Baarn. Pag. 124.

© René Manger
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Individuele variatie bij abdomen van Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula vrouwtjes (36) in april/mei 2011 waargenomen bij een ven 
(Taarlo) in Noord Drenthe.
Linksboven de vorm fulvipes, rechtsonder de vorm typica. Geprobeerd is om van de intermediare vormen een soort overgang te maken 
van fulvipes naar typica. Hierbij lettend op de hoeveelheid zwart op de achterste segmenten en de vorm en dikte van de figuren en de 
dorsale streep op de segmenten richting de thorax.

© René Manger
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Een zeer goed voorjaar met libellen, die vaststelling 
kunnen we wel maken. Veel insecten en leuke vondsten 
waarvan enkele soms het landelijke nieuws hebben 
gehaald. De Sierlijke witsnuitlibel heeft veel aandacht 
gekregen. Inmiddels is bekend dat de soort op meerdere 
plekken in De Weerribben aanwezig is. Gebieden als De 
Wieden vormen uiteraard ook een uitstekende woonplaats 
voor deze soort. Veel libellensoorten verschenen eerder 
dan andere jaren. Zo werd de eerste Koraaljuffer al op 20 
mei bij Taarlo waargenomen. Jan Joost Mekkes ontdekte 
voor het derde jaar op vrijwel dezelfde plaats in Dalen de 
Beekrombout (zie foto). Ook waren op die plek Bruine 
korenbouten (~10) aanwezig. Eerder nam Jan Joost in 
dezelfde omgeving een Gevlekte witsnuitlibel waar. Op 
8 mei werd in Assen door Erik de Vries een mannetje 
Zwervende heidelibel gezien. Verder geen meldingen van 

‘exoten’ afgelopen periode.

Het seizoen tot nu toe 

Koraaljuffer vrouwtje dit jaar al op 20 mei. 

Beekrombout in de provincie Drenthe. © Jan Joost Mekkes

Een bedauwd Noordse witsnuitlibel mannetje. 
© Judith Bouma-Litjens

Sierlijke witsnuitlibel man in De Weerribben. © Jan Joost Mekkes Bruine korenbout. © Hero Moorlag

Libellenwerkgroep Drenthe  29 mei 2011

© René Manger
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Onverwachte waarnemingen 

Zoals bekend bevindt zich de inventarisatie van libellen 
voor de Drentse libellenatlas zich dit jaar in de eindfase. 
De Kilometerhokken, waar weinig mensen de noodzaak 
hebben ingezien om eens naar libellen te kijken, zijn de 
laatste seizoenen aan de beurt. Dat dit niet altijd op een 
teleurstelling hoeft uit te lopen bleek op 21 mei 2011. 
Omdat op de kaart in het kilometerhok geen water van 
betekenis aangegeven stond, stopte ik bij een vrij recent 
drooggevallen greppel in de omgeving van Drijber. Lopend 
in deze laagte zag ik een jonge glazenmaker opvliegen. 
Aan de grootte en tekening dacht ik een vrij verse Blauwe 
- of Vroege glazenmaker te zien. Een glanslibel vloog laag 
voorbij en ging in de vegetatie van de greppel zitten. Eerste 
gedachte is dan Smaragdlibel. Het bleken drie jonge 
metaalglanslibellen die zich al jagend uitstekend aan het 

vermaken waren aan het eind van de bomenrij. Ze kwamen 
vanaf de akkers steeds in de greppel terug en lieten zich 
fotograferen (zie hierboven). Tijdens de langzame vlucht 
bij het jagen vielen de bruinige vleugels van de metalen 
mooi op. Verder completeerde drie platbuiken en twee 
viervlekken de inventarisatie. Een leuker resultaat dan ik 
had verwacht...... 

René Manger

Mensen wonend in midden en zuid Drenthe, wie wil ons helpen 
met enkele Kilometerhokken in zijn/haar buurt, meld je dan 
(waarneming@libellen-drenthe.eu)? Het is leuk, verrassend en 
hoeft echt niet zo veel tijd te kosten. We willen als werkgroep 
naar een 100% dekkende provincie inventarisatie!!!

♀♂

© René Manger
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Bastaardlibellen komen vooral voor in warme droge gebieden van Europa voor. Ze lijken erg op libellen, maar zijn meer verwant met 
de Mierenleeuwen. Zo klappen bepaalde soorten hun vleugels in rust naar achteren (links Libelloides coccajus in Zuid Frankrijk) en 
andere soorten vouwen de vleugels op zoals dagvlinders dat kunnen, bijvoorbeeld de prachtige Nemoptera pennipes (rechts), vorige 
week gefotografeerd op Samos, Griekenland.

Hierbij meer gedetailleerde informatie om mee te doen 
aan ons onderzoek naar de variatie in kleurvormen bij 
de vuurjuffer. Het scoren van vrouwtjes vuurjuffers kan 
momenteel nog overal, kost reatief weinig tijd en levert 
erg waardevolle informatie op over het voorkomen 
en de verspreiding van de verschillende typen in 
Nederland. Het lukt me niet om het scoreformulier 
online te zetten, maar deze kan ik, als je het leuk lijkt 
mee te doen, per email opsturen. Alvast bedankt voor 
je medewerking!

De meeste Vuurjuffers (Pyrrhosoma nymphula) zullen zich 
rond de rand van een ven/poeltje/sloot bevinden. Door met 
een langzame, continue snelheid dicht langs de waterrand 
te lopen is de kans op het aantreffen van vuurjuffers het 
grootst. Het is belangrijk om niet meer dan eenmaal langs 
hetzelfde stuk te lopen, om zo de kans op dubbeltellingen 
te minimaliseren. Wanneer een vuurjuffer gezien wordt, 
is het belangrijk om voor alle (uitgekleurde) vrouwtjes 
Vuurjuffer het volgende te noteren (zie het scoreformulier):
- welke vorm is het (1 t/m 7)
- vliegt de vuurjuffer in tandem/copula of single (niet ge  
paard)
- is het een juveniel, subadult of adult.

Indien mogelijk ook het aantal mannetjes noteren

(Deze waarnemingen kunnen gemakkelijk ingevuld worden 
in het bijgevoegde bestand).
Het is dus niet noodzakelijk om de vuurjuffer te vangen 
of op de foto te zetten. Gezien de zeldzaamheid van de 
vormen 6 en 7 (MIX en melanotum) indien mogelijk hier 
graag wel een foto van maken.

‘Koud vuur’ juffertje....

Bastaardlibellen 

Protocol Onderzoek kleurvormen Vuurjuffers Rijksuniversiteit Groningen mei 2011

© Hero Moorlag

© Judith Bouma-Litjens
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We onderscheiden hier zeven “typen”/categorieën 
vrouwtjes bij de Vuurjuffer. De nummers komen overeen 
met de referentiefoto’s. Elk Vuurjuffer vrouwtje wordt 
geplaatst in de categorie (1 t/m 7) waar deze het meest 
mee overeenkomt. Zie hieronder voor een uitgebreide 
beschrijving van de verschillende “typen”/categorieën. 
Mannetjes zijn altijd te herkennen aan het ontbreken 
van zwarte tekening op segmenten 2 t/m 6 (zie de 
referentiefoto’s hierboven).
 
 - Fulvipes
 - Intermediate/fulvipes
 - Intermediate
 - Intermediate/typica
 - Typica
 - Mix
 - Melanotum

In grote lijnen bepaalt de vorm en aanwezigheid van de 
zwarte tekening op segmenten 2 t/m 6 op het achterlijf – 
van bovenaf gezien – als welk type een Vuurjuffer vrouwtje 
gedefinieerd wordt. Fulvipes (1) heeft de minst zwarte 
tekening en Typica (5) heeft van alle typen die we hier 
beschrijven de meest zwarte tekening. Een uitzondering 
hierop is de vorm Melanotum (7), die bijna geheel zwart is, 
maar in Nederland zeer zeldzaam is. De hier beschreven 
typen worden als volgt gedefinieerd:

Het zesde segment is het meest variabel, wat betreft de 
hoeveelheid zwarte tekening. Bij de Typica (5) vorm is het 
zesde segment nagenoeg geheel zwart. Dit is gecombineerd 
met dikke zwarte banden over de segmenten 2 t/m 5, die 
doorlopen tot de (gele) scheiding van elk segment. De 
rugstreep, over het hele abdomen, kan hierbij vrij dik zijn 
(de dikte kan per segment verschillen).

Een Fulvipes (1) vorm heeft op het zesde segment slechts 
een dunne zwarte band en een dunne rugstreep. Daarnaast 
zijn bij deze vorm de zwarte banden op de segmenten 2 

t/m 4 beperkt tot smalle “halve maantjes” in combinatie met 
een zeer dunne rugstreep. Bovendien zijn bij deze vorm 
de zwarte halve maantjes los van de (gele) scheiding van 
het segment.

De drie Intermediate (2,3,4) vormen zitten wat betreft 
zwarte tekening tussen de Typica (5) en Fulvipes (1) 
vormen in. De hoeveelheid zwarte tekening op segment 
zes in combinatie met de dikte en vorm van de banden op 
de segmenten 2 t/m 5 bepalen of de Intermediate vorm 
naar een Fulvipes (2), Typica (4) of een vorm daar tussenin 
(3) neigt. De Intermediate (2,3,4) vrouwtjes kunnen in de 
categorie geplaatst worden naar aanleiding van de foto 
waarmee ze het meest overeen komen. Zie hiervoor de 
referentiefoto’s.

Tot slot is er nog een zeer weinig voorkomende MIX (6) 
vorm. Deze vorm lijkt wat betreft het zesde segment 
sprekend op een Typica (5) – segment zes is nagenoeg 
geheel zwart – echter zijn er op de segmenten 2 t/m 4 
geen dikke zwarte banden, maar dunne halve maantjes 
die soms zelfs los komen van de segmentscheiding – wat 
dus aan een Fulvipes (1) doet denken.

Al met al kan worden gezegd dat de Fulvipes (1) vorm 
qua kleur en tekening het meest doet denken aan een 
mannetje en de Typica (5) het minst.

Waarnemingen kunnen worden ingevuld in het bijgevoegde 
word-bestand.

Alvast zeer veel dank voor de medewerking!
Martijn Hammers, Casper van der Kooi, Isabelle van der 
Ouderaa en Sanne Ploegaert

Voor verdere informatie en het opsturen van de gegevens:
Martijn Hammers.

http://www.libellen-drenthe.eu
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Vanaf 2010 wordt de Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia 
caudalis weer in Nederland waargenomen, zoals in 
vorige nieuwsbrieven beschreven. Dit jaar is sprake 
van een duidelijke toename. Inmiddels is de soort ook 
op verschillende locaties in De Wieden gevonden. Met 
andere woorden, deze soort heeft een goede basis 
gelegd in Nederland. De Sierlijke witsnuitlibel heeft een 
voorkeur voor helder water met onderwaterplanten en 
drijvende bladeren zoals Gele plomp en Waterlelie. In 
Drenthe zou de soort zomaar op visvijvers of gelijksoortige 
wateren gezien kunnen worden. Ken je zo een plek, ga 
de komende tijd eens kijken (met een verrekijker) en zoek 
naar een libel die op drijvende bladeren zit. Het diertje is 
beweegelijk en springt af en toe op of vliegt naar andere 
libellen om zijn territorium te verdedigen. In principe vrij 
gemakkelijk waar te nemen. Wanneer je het gedrag van 
de Sierlijke witsnuitlibel wil bekijken om een vliegbeeld van 
deze nieuwe soort te krijgen, kijk dan op http://bit.ly/leKevN 
(op klikken) met recent videomateriaal uit De Weerribben. 

Het is nog niet duidelijk hoe lang de soort dit seizoen nog 
is te zien. Beste kansen liggen binnen de komende weken.

Op 4 juni jl. werd door Sander Bot een Beekrombout 
Gomphus vulgatissimus mannetje waargenomen in de 
Drentse Aa (Oude Molen). Wat we al enige jaren hopen 
is nu bevestigd. Kansen voor de soort hier in Drenthe. De 
Hunze is ook een potientele plek voor de Beekrombout. 
Opletten dus op snel en laagvliegende grote slanke 
libellen bij Drentse beken! Bij Coevorden en Dalen 
wordt de soort al enkele jaren regelmatig gezien (vorige 
nieuwsbrief), dit komt mede door de in de regio aanwezige 
populatie in De Vecht. De kans dat de Beekrombout vanuit 
De Vecht Drenthe koloniseerd is bijna vanzelfsprekend. 
Zou mooi zijn als we net uitgeslopen Beekrombouten 
kunnen waarnemen. Dit jaar niet meer? Dan volgend jaar 
beginnend in mei !

Beekrombout in Drentse Aa 

Beekrombout in de Drentse Aa.
Bron: waarneming.nl

Sierlijke witsnuitlibel man in De Weerribben. 

Sierlijke witsnuitlibel in Drenthe? 

Libellenwerkgroep Drenthe  7 juni 2011

© Sander Bot

© René Manger
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De Oude Kene 11 juni

Het gebied ligt ten noorden van Hoogeveen (zie kaartje). 
Het ligt tussen het Oude Diep en de spoorlijn. Er is een 
meanderende beek aangelegd, er zijn poelen en een 
helofytenfilter (zie foto). Totaal 27 hectare met veel water. 
De Oude Kene is in 2007 opgeleverd door waterschap 
Reest en Wieden en overgedragen aan Stichting Het 
Drentse Landschap. Toen leek het of het gebied zo uit de 
ijstijd tevoorschijn was gekomen: keien, boomstammen, 
leemlagen, zand en een beek. In de jaren daarna raakte 
het volledig begroeid: riet, lisdodde, wilgen-elzenstruweel 
en drijvende waterplanten. Op sommige eilandjes is 
inheemse begroeïing geplant. Een interessant gebied om 
eens te inventariseren. Hero Moorlag zal deze ochtend de 
excursie leiden. 

Excursie 

Verzamelen om 10:00 uur. Parkeerplaats bij de spoorlijn aan de Kinholtsweg (Hoogeveen).
De bedoeling is tot 12:00 uur, langer mag ook.

Oude Kene

Hoogeveen

Voor de GPS’ers onder ons 52°43’41.76”N 6°26’56.44”O

http://www.libellen-drenthe.eu
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Verslag excursie Oude Kene 11 juni 2011

Op 11 juni 2011 hielden we als werkgroep een excursie 
in De Oude Kene, een natuurontwikkelingsgebied gele-
gen ten noorden van Hoogeveen. Het gebied heeft 
deels een functie als waterreinigingsgebied en verder 
een natuurgebied. Op dit moment staat het gebied nog 
geheel in ontwikkeling en herbergt een typische pio-

niersvegetatie. Voor de libellenfauna geldt in feite het 
zelfde. De weersomstandigen waren niet optimaal, dat 
wil zeggen, er was vrij veel bewolking en dat zorgt er in 
het algemeen voor dat libellen zich minder goed laten 
zien. In totaal werden tien libellensoorten aangetroffen. 
Hieronder het lijstje;

 1. Watersnuffel
 2. Gewone oeverlibel
 3. Lantaarntje
 4. Azuurwaterjuffer
 5. Variabele waterjuffer

 6. Grote roodoogjuffer
 7. Vroege glazenmaker
 8. Grote keizerlibel
 9. Viervlek
10. Platbuik

Jan Joost verzamelt een Anax larvenhuidje (pijl)

Foto’s © Jan Joost Mekkes, © Hero Moorlag, © René Manger
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Zeven hectare helophytenfilter

Grote keizerlibel larvenhuidje

Jong imago Gewone oeverlibel

http://www.libellen-drenthe.eu
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Zuidelijke oeverlibel waargenomen! 

Donkere koralen in Drenthe 

Robert Pater zag op 28 juni een Zuidelijke oeverlibel 
(Orthetrum brunneum) mannetje in Noord Drenthe. Des 
middag waargenomen en ‘s avonds opnieuw opgezocht 
om bijgaande bewijsfoto’s te maken. Prima waarneming 
en tevens eerste van deze soort in Drenthe. Nooit eerder 
is de Zuidelijke oeverlibel zo noordelijk in Nederland 
waargenomen (t/m 2007).

Zuidelijke oeverlibel mannetje. Eerste waarneming in Drenthe. 

André van Hengstum zag op 20 juni, bij een bosven in 
het Fochteloërveen een speciale Koraaljuffer, namelijk 
een donkere vorm (melanogastrum) zie de foto hieronder. 
Hans en Eefje van Stijn schreven dat ze langs de ijsbaan 
in Nieuw-Balinge vrijwel ieder jaar wel Koraaljuffers van 
deze vorm zien. Zie de foto op de volgende pagina. De 
redactie herinnerde zich een melding van Minko van der 
Veen in een Drentse libellennieuwsbrief uit 2007 over een 
afwijkend gekleurd vrouwtje koraaljuffer. Deze vorm houdt 

het midden tussen een typica en een melanogastrum. Ogen 
zijn niet meer echt rood en alleen S2 is nog een beetje 
rood en de laatste segmenten op het achterlijf hebben nog 
wat rood. Lijkt op een typisch geval van een intermediair 
van typica een melanogastrum (foto op volgende pagina). 
Wat grappig is overigens dat de vindplaats van dit diertje 
enkele kilometers is verwijderd van de melanogastrum van 
André van Hengstum. De Koraaljuffer is blijkbaar meer 
variabel in kleur dan we dachten....

Excursie

Op 20 augustus organiseren we weer een excursie in het 
Bargerveen. We gaan o.a. weer op zoek naar de Noordse 
glazenmaker. Fam. Rocks zal de excursie leiden.

Koraaljuffer vrouw vorm melanogaster Koraaljuffer vrouw vorm typica

Libellenwerkgroep Drenthe  2 juli 2011

© Robert Pater

© André van Hengstum

© René Manger
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Op 5 juni 2007 vond Minko van der Veen rond het Esmeer 
(Fochteloërveen) in Drenthe deze vrouw Koraaljuffer. Het is een 
vorm tussen typica en melanogastrum in. 

Op 29 juli 2009 Nieuw-Balinge in Drenthe, een vrouw Koraaljuffer 
melanogastrum werd waargenomen. Met nog wat rood op S2 en 
S3 en tevens nog rode poten.

© Minko van der Veen© Hans van Stijn

http://www.libellen-drenthe.eu
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Hebben Bandheidelibel en Steenrodeheidelibel voorkeur voor 
dezelfde voortplantingsplaats? 

Op 20 augustus organiseren we een excursie in het 
Bargerveen en die zal worden geleid door Jan en 
Annie Rocks. We verzamelen bij de boerderij van 
Staatsbosbeheer in het Bargerveen (zie kaartje). Om 
13:30 uur verzamelen. Voldoende drinken mee. We gaan 
voor een groot deel door wat minder begaanbaar terrein. 
Daarom zijn laarzen geen overbodige luxe. Neem ook de 
nodige maatregelen tegen het steekgedierte. De excursie 
is gepland tot in de middag. Eerder weggaan tijdens de 
excursie is overigens geen probleem. Opgeven bij Jan 
Joost Mekkes (zie colofon).

Route Bargerveen:

Rijd naar de plaats Zwartemeer en via de Eemslandweg 
naar de Kamerlingswijk Westzijde. Aan het einde van 

De Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum) is zoals 
bekend al een tijdje een nieuwe bewoner in Drenthe. 
Interessant is om te zien waar de soort zich in de provincie 
voortplant en of dat ook elk jaar het geval is. 

Vanaf 2006 is bekend dat er een Bandheidelibelpopulatie 
in de omgeving van Diever aanwezig is. Elk jaar ga ik 
kijken om te zien of de soort er zich nog steeds voortplant. 
Op dezelfde plek bevindt zich ook een voortplantende 
populatie Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum). Tot 
nu toe is het aantal Steenrode heidelibellen per oppervlakte 
eenheid steeds hoger dan het aantal Bandheidelibellen.
Dit jaar, met een zeer natte julimaand, bemerkte ik dat de 
situatie anders is dan voorgaande jaren. Er staat namelijk 
water op de akkers en weilanden. In bijvoorbeeld tractor 
sporen staat een redelijke hoeveelheid water. 
Elk jaar zie ik beide soorten aan de slootkanten 
eieren afzetten. De Steenrode heidelibel doet dit vaak 
met meerdere tandems tegelijk, dicht bij elkaar. De 
Bandheidelibel doet dit als solitair tandem. Dit jaar bleken 

Excursie Bargerveen 20 augustus

deze weg staat de boerderij van staatsbosbeheer (zie 
pijlen) waar plaats is om de auto te parkeren. Verzamelen 
om 13:30 uur. 

Bandheidelibel man in de omgeving van Koekange in 2011.

Libellenwerkgroep Drenthe  15 augustus 2011

© Jeanette Essink
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Eiafzettend tandem Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum) en tandem Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum) in dezelfde 
met regenwater volgelopen tractorspoor (Videostills). 

beide soorten een voorkeur te hebben voor de met 
watergevulde tractorsporen. Wanneer de larven zich hier 
snel genoeg ontwikkelen dan hebben ze vermoedelijk meer 
kans om te overleven dan in de sloot, waar elk jaar veel vis 
in rondzwemt. Opmerkelijk is dat beide soorten blijkbaar 
geen directe hinder van elkaar hebben. Er vinden tussen 

beide soorten bijvoorbeeld geen fanatieke territoriale 
gevechten plaats. Het enige verschil tussen beide soorten 
is dat de Steenrode heidelibel tevens eieren op vochtige 
grond of mos afzet. Dit laatste heb ik de Bandeheidelibel 
niet zien doen. 

Eiafzettend tandem Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum) en meer op de achtergrond een tandem Bandheidelibel (Sympetrum 
pedemontanum) in een met regenwater volgelopen tractorspoor.

© René Manger

© René Manger
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Adri de Groot zag een huismus die een Gewone oeverlibel 
(Orthetrum cancellatum) te pakken had. Eerst werden de 
vleugels eraf geplukt en vervolgens werd de prooi naar 
een nabijgelegen boerderij vervoerd om daar vermoedelijk 
als voer voor de jongen te worden gebruikt. 

Huismus met Gewone oeverlibel Kempense heidelibel in Zwolle 

IVN insectencursus Westervelde 

Gert Veurink deed op 9 augustus 2011 net buiten 
de bebouwde kom van Zwolle een zeer bijzondere 
ontdekking, namelijk een mannetje van de Kempense 
heidelibel (Sympetrum depressiusculum). De soort 
heeft in Nederland haar verspreidingszwaartepunt in 
Noord-Brabant/Vlaanderen. Daarom is deze vondst zeer 
opmerkelijk. Het is de noordelijkste waarneming van deze 
soort in Nederland.

De lezingen vinden plaats op 8 woensdagavonden in 
Cultureel Centrum Overentinghe aan de Entingheweg 
in Dwingeloo en beginnen om 20.00u exact. De zaal is 
geopend vanaf 19.30u voor een kop koffie en het inzien 
van de leestafel. De kosten voor deze kursus bedragen: 
per deel €17,50,- (IVN-leden) en €20,- (niet leden), voor de 
hele kursus (deel I en II) € 30 c.q. € 35. Aanbevolen maar 
niet verplicht is de Tirions Insektengids van M. Chinery 
(eventueel gezamenlijk te bestellen). De cursussen 
worden gegeven door Ben Prins. Opgave bij de werkgroep 
korte kursus 0521-598332 / d.prinsen@wxs.nl 

Het programma:

Deel I
26 oktober 2011: oerinsecten, haften, kakkerlakken, 
oorwormen. 9 nov. 2011: libellen en sprinkhanen. 23 nov. 
2011: wantsen, cicaden, bladluizen en verwanten. 7 dec. 
2011: kokerjuffers, mierenleeuwen en andere gaasvliegen 

Deel II
11 jan. 2012: dagvlinders en nachtvlinders. 25 jan. 2012: 
kevers. 8 febr. 2012: wespen, mieren, bijen.15 febr. 2012: 
muggen en vliegen.

Bruine winterjuffer

Vanaf 2000 wordt de Bruine winterjuffer in Drenthe 
aangetroffen. Bijna altijd gaat om maar een enkel 
exemplaar. Het lijkt erop (waarneming.nl) dat de soort 
de laatste paar jaar op meer plaatsen in Drenthe wordt 
waargenomen. Bovenstaand vrouwtje werd gezien ten 
Noordoosten van Assen. Vorig jaar op ongeveer dezelfde 
plek werd ook een vrouwtje van de soort waargenomen.

© Gert Veurink

© Adri de Groot

© René Manger



225© Libellenwerkgroep Drenthe

LWD Excursie Bargerveen 20 augustus

Scheppen naar larven, links Jan Joost 
Mekkes, rechts Jan Rocks.

Als ergens in april het excursieprogramma wordt vastgesteld 
ga je er vanuit dat de kans op gunstig excursieweer in de 
zomermaanden toch redelijk groot is. Hoe anders was 
deze zomer. We zullen het er maar niet meer over hebben. 
De “Bargerveen-excursie” mag wat dat betreft een lot uit 
de loterij genoemd worden. Het was droog, redelijk zonnig 
en met 22° C. ook nog eens aangenaam warm. 
Onder leiding van Tinus Knegt en Jan en Annie Rocks 
trokken we met een groep van ongeveer 14 personen het 
veen in. Als snel vlogen de pantserjuffers en heidelibellen 
ons om de oren. Hoogtepunten waren de venglazenmakers, 
de huidjesvondsten van de Noordse glazenmaker (helaas 
geen vliegende dieren gezien) en, hoe kan het ook anders 
met Jan Rocks erbij, een forse adder die zich mooi liet 
bekijken. Het liep al tegen 17.00 uur toen de laatste 
deelnemers van een zeer geslaagde excursie bij de auto’s 
terugkeerden. 

Gerard Abbingh

Larvenhuidje van een Noordse 
glazenmaker

Libellenwerkgroep Drenthe  12 september 2011

©Harold van der Meer©Harold van der Meer

©Harold van der Meer
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Eiafzettende Bruine glazenmakers 
(Aeshna grandis) in Emmerdennen.

Begin september zag Hero Moorlag 19 Bandheidelibellen 
in de Oude Kene (Hoogeveen). Om precies te zijn waren 
dat 14 mannen en 5 vrouwen. Dit was in het westelijkdeel 
van het gebied. De week daarvoor telde hij 11 exemplaren 
in het oostelijk deel (het deel dat de LWD begin juni tijdens 
een excursie heeft geïnventariseerd, zie LWD nieuwsbrief 
http://www.libellen-drenthe.eu/verslagen/verslag2011-1.pdf). 
Ook werden paringen gezien en eiafzet. De eitjes werden 
afgezet, in een deel van de beek waar het niet stroomt. Dit 
betekend weer een mogelijke populatie Bandheidelibellen 
in Drenthe die geschikt biotoop gevonden heeft. 

 Waargenomen soorten:
 1. Gewone pantserjuffer
 2. Tengere pantserjuffer
 3. Houtpansterjuffer
 4. Lantaarntje
 5. Watersnuffel
 6. Koraaljuffer
 7. Paardenbijter
 8. Bruine glazenmaker
 9. Blauwe glazenmaker
 10. Venglazenmaker
 11. Noordse glazenmaker 
  (alleen huidjes)
 12. Grote keizerlibel
 13. Viervlek
 14. Zwarte heidelibel
 15. Bloedrode heidelibel
 16. Bruinrode heidelibel
 17. Steenrode heidelibel

Enkele deelnemers aan de excursie 

Kiena Brouwer zag in de Emmerdennen en aantal Bruine 
glazenmakers gelijktijdig eieren afzetten. Het is bekend 
dat glazenmakers in groepjes eieren af kunnen zetten. 
Dit fenomeen wordt echter niet vaak waargenomen cq 
vastgelegd.

Veel Bandheidelibellen Oude Kene Bruine glazenmakers in groep 

Eiafzettende Bandheidelibellen (Sympetrum pedemontanum) in 
natuurontwikkelingsgebied Oude Kene. 

© Kiena Brouwer

© Hero Moorlag

© Hero Moorlag
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De Vereniging voor Libellenstudie (NVL) heeft dit jaar 
weer een nieuwe Brachytron editie uitgebracht. Daarin 
ondermeer aandacht voor de Sierlijke witsnuitlibel, Bruine 
winterjuffer, de libellenfauna van Flevoland enzovoort.

Voor degenie die in de preciese inhoud geïnteresseerd 
zijn kan even surfen naar; 

de NVL website

Lidmaatschap kost € 20,- per jaar. Zie www.brachytron.nl

IVN insectencursus Westervelde 

De inventarisatie van de witte hokken die in 2008 is gestart, 
loopt redelijk op schema. Zonder nu de schuld aan het 
slechte zomerweer te geven, waren de laatste loodjes vrij 
zwaar. We hadden gehoopt e.e.a. eerder klaar te hebben. 

Op dit moment staan er nog 15 Kilometerhokken te 
wachten op een bezoek van een libellenkenner en dan zijn 
alle km vanaf 1998 allemaal bezocht. Hiernaast staat het 
lijstje met de laatste Kilometerhokken. De laatste hokken 
bevinden zich allemaal in het Zuidoosten van Drenthe (zie 
kaartje). Een ‘mission completed’ is er bijna. Met dank 
aan de mensen die de laatste jaren hier tijd in hebben 
gestoken.

Oproep (allerlaatste....);-)
Wie is er de komende weken in de buurt van één van 
de locaties? Dan nodigen we je hierbij uit om een libel 
te scoren? Even stoppen bij een sloot of andersoortig 
watertje. Geef je waarneming dan door aan
waarneming@libellen-drenthe.eu. 

De lezingen vinden plaats op 8 woensdagavonden in 
Cultureel Centrum Overentinghe aan de Entingheweg 
in Dwingeloo en beginnen om 20.00u exact. De zaal is 
geopend vanaf 19.30 uur voor een kop koffie en het 
inzien van de leestafel. De kosten voor deze kursus 
bedragen: per deel €17,50,- (IVN-leden) en € 20,- (niet 
leden), voor de hele kursus (deel I en II) € 30 c.q. € 35. 
Aanbevolen maar niet verplicht is de Tirions Insektengids 
van M. Chinery (eventueel gezamenlijk te bestellen). De 
cursussen worden gegeven door Ben Prins. Opgave bij de 
werkgroep korte kursus 0521-598332 / d.prinsen@wxs.nl 

Het programma:

Deel I
26 oktober 2011: oerinsecten, haften, kakkerlakken, 
oorwormen. 9 nov. 2011: libellen en sprinkhanen. 
23 nov. 2011: wantsen, cicaden, bladluizen en verwanten. 
7 dec. 2011: kokerjuffers, mierenleeuwen en andere 
gaasvliegen. 

Deel II
11 jan. 2012: dagvlinders en nachtvlinders. 25 jan. 2012: 
kevers. 8 febr. 2012: wespen, mieren, bijen.
15 febr. 2012: muggen en vliegen.

Nieuwe Brachytron is uit

Inventarisatie atlas bijna klaar

247-549
265-540
248-536
254-537
258-528 Emmen
259-529 Emmen
264-527 Emmen
267-526 Emmen
245-518 Coevorden
246-518 Coevorden
248-518 Coevorden
257-519 ZOost
259-519 ZOost
264-518 ZOost
264-517 ZOost

Amersfoort coördinaten

http://www.libellen-drenthe.eu
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Stichting Libellenwerkgroep Drenthe

Vanaf heden is de Libellenwerkgroep Drenthe een Stichting geworden. Dit betekend dat we nu statuten en een bestuur 
hebben. Voor jullie veranderd er niets, behalve dat jullie nu donateurs zijn geworden in plaats van leden. De Stichting is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De belangrijkste reden voor ons om een Stichting te worden is om volgens 
de Nederlandse wetgeving als rechtspersoon te worden gezien. Dit laatste is bijvoorbeeld essentieel wanneer we de 
atlas willen gaan uitgeven. Voor info zie http://www.libellen-drenthe.eu.

Vanaf 2008 zijn alle Kilometerhokken door leden van de 
Witte hokkenwerkgroep gericht geïnventariseerd. Dit 
betekend dat er gedurende vier jaar zeer veel arbeid is 
verricht. Vele kilometers en vrije tijd is door de vrijwilligers in 
deze klus geïnvesteerd. In oktober 2011 was het zover. De 
klus geklaard! Vooral de aanwezigheid van heidelibellen 
en paardenbijters in het najaar maakte het mogelijk 
waarnemingen te doen in witte hokken. Dit betekend een 

unieke uitgangspositie voor de atlas.
De volgende mensen hebben zich de afgelopen jaren 
ingezet om witte hokken te inventariseren. Daarvoor dank! 
Dit zijn in willekeurige volgorde:
Agnes vd Vijver   
Hans en Eefje van Stijn 
Hillie Waning  
Jan en Annie Rocks 

Als de hoofdorganisatoren, de stuwende krachten en ook 
als de belangrijkste hokkenvullers feliciteer ik jou, René 
en Gerard Abbingh van harte met deze topprestatie. 
Naast staande fles hebben jullie meer dan verdiend!
Ook verdienen jullie de ere-titel Steengoede heidelibel! Bij 
deze als ereplaatje toegestuurd.

Ronald Reuderink

Alle hokken geteld! De Steengoede heidelibel ! 

Libellenwerkgroep Drenthe 2 november 2011

© Ronald Reuderink



229© Libellenwerkgroep Drenthe

Libellen in de Oude Kene

Het nieuwe natte natuurgebied Oude Kene tussen 
Hoogeveen en Fluitenberg is drie jaar jong. Het 
ontstond uit een samenwerking tussen de Gemeente 
Hoogeveen, Waterschap Reest en Wieden en 
Stichting Het Drentse Landschap in het kader van 
stadsrandontwikkeling en wateropvang. Het gebied, 
groot 27 hectare, werd eind 2008 opgeleverd. In de 
Oude Kene is een helofytenfilter opgenomen van 7 
hectare. Het riet zuivert een deel van het stadswater 
van Hoogeveen. 

Op 18 december 2008 werd het natuurgebied overgedragen 
aan beheerder Stichting Het Drentse Landschap. Op dat 
moment was de Oude Kene nog vrijwel kaal. De nieuwe 
beek met stapstenen en stroomversnellingen was duidelijk 
te zien in de leemvlakte. Het leek of het gebied zo uit de 
voorlaatste IJstijd tevoorschijn was getoverd. Zwerfkeien, 
vuurstenen en restanten van het Verdronken Woud in De 

Weide versterkten dat beeld. De meanderende beek leek 
een scheur (een kene = oud-drents voor barst in een vinger) 
in dit post-glaciale landschap. Storende elementen in dit 
geheel zijn de hoogspanningsmasten. In het westelijke 
deel werden langs de beek en op de eilandjes wilgen en 
elzen aangeplant. Wat flora en (avi)fauna betreft is er dan 
ook verschil tussen het westelijke en het oostelijke deel. In 
onderstaande inventarisatie gaat het alleen over libellen. 

Libellen worden verdeeld in juffers en echte libellen. De 
eerste juffer die in de Oude Kene verscheen, was het 
Lantaarntje (Ischnura elegans), de eerste echte libel 
de Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum). Nadat 
het terrein begroeid raakte, kwamen er meer soorten, 
waaronder veel pioniers. Vanaf juni 2010 tot november 
2011 heb ik de libellenfauna intensiever onderzocht. René 
Manger van de Libellenwerkgroep Drenthe hielp bij de 
determinaties. Op 11 juni 2011 hield de werkgroep een 

Viervlek

Minko van der Veen 
Rens en Trinet Penninx
Ben en Els Prins 
Ronald Reuderink  
Tinus Knegt
Jan Joost Mekkes  
Gerard Abbingh
René Manger
 

1997 - 2007

© Hero Moorlag
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excursie in de Oude Kene. In de inventarisatieperiode 
ontdekte ik 24 soorten libellen. Dat wil niet zeggen 
dat van elke soort een populatie aanwezig is. Enkele 
soorten komen naar de Oude Kene om er te jagen 
of te zien of het gebied geschikt is om zich er voort 
te planten. 

Hieronder worden de soorten libellen in de Oude 
Kene genoemd die van juni 2010 tot november 
2011 zijn waargenomen:

Juffers

1. Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens), enkele; 
komen vermoedelijk van de Pesserma. 

2. Houtpantserjuffer (Lestes viridis), vrij algemeen; alleen 
in het westelijke deel. 

3. Lantaarntje (Ischnura elegans), massaal in het hele 
gebied. 

4. Watersnuffel (Enallagma cyathigerum), algemeen in 
het hele gebied. 

5. Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum), vrij 
algemeen in hele gebied. 

6. Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella), vrij algemeen in 
het oostelijke deel. 

7. Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum), slechts 1 ex. 
in het oostelijke deel (2011). 

8. Grote roodoogjuffer (Erythromma najas), klein aantal in 
het oostelijke deel. 

9. Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum), klein 
aantal in het oostelijke deel. 

10. Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula), enkele 
exemplaren in het oostelijke deel. 

11. Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes), 4 
exemplaren bij stuw west (2011). 

Bandheidelibel Paardenbijter

Echte libellen

1. Paardenbijter (Aeshna mixta), vooral in het westelijke 
deel, ook parend en eileggend. 

2. Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles), meerdere exx. 
in het hele gebied, vooral oost. 

3. Bruine glazenmaker (Aeshna grandis), vaak 6-8 
exemplaren in het westelijke deel (2011). 

4. Grote keizerlibel (Anax imperator), beperkt aantal in 
het hele gebied; huidje gevonden. 

5. Glassnijder (Brachytron pratense), alleen in west, 
omgeving stuw, 1 ♂ en 1 ♀. 

6. Viervlek (Libellula quadrimaculata), vrij algemeen in het 
hele gebied. 

7. Platbuik (Libellula depressa), vrij algemeen in het hele 
gebied, maar vooral in oost. 

8. Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum), algemeen 
het hele gebied; huidje gevonden. 

9. Zwarte heidelibel (Sympetrum danae), alleen op kale 
stroken geheel noordoost. 

10. Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum), 8 in 
2010, 11 in aug. 2011, ♂♂ en ♀♀, maar op 2 sept. 
2011 19 exx. (14 ♂♂ en 5 ♀♀); in 2011 ook parend en 
ei-afzettend. 

11. Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanquineum), 
algemeen in het hele gebied. 

12. Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum), vrij 
algemeen in het hele gebied. 

13. Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum), 
algemeen in het hele gebied. 

Opmerkingen:

- De rood geschreven soorten staan op de Nederlandse 
Rode Lijst van Libellen. 

© Hero Moorlag © Hero Moorlag
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- De Vroege glazenmaker is eigenlijk een laagveensoort 
(Weerribben, De Wieden), maar komt tegenwoordig 
ook in andere biotopen voor. 

- Aangenomen mag worden dat alle waargenomen soorten 
Heidelibellen zich in het gebied voortplanten. In het 
algemeen geldt dat het zien van paringen en eiafzet of 
het vinden van huidjes de beste bewijzen zijn voor de 
aanwezigheid van populaties. 

- Naar verwachting zullen meer soorten pantserjuffers 
(Gewone- en Tengere pantserjuffer) in het gebied 
komen en zullen wellicht enkele soorten witsnuitlibellen 
(bijv. Noordse- en Gevlekte witsnuitlibel) zich vestigen. 

- Na het ouder worden van wilgen en elzen in het westelijke 
deel kan de Smaragdlibel verschijnen. De vegetatie in 
het gebied is in ontwikkeling. 

- Er is predatie aangetoond. Al in 2009 heeft de Wespenspin 
of Tijgerspin zich in het gebied gevestigd en komt er 
nu algemeen voor. Deze forse zuidelijke spin eet o. a. 
juffers, vooral Lantaarntjes. Ook worden juffers gegeten 
door zwaluwen en andere insectenetende vogels. De 
larven van juffers en echte libellen worden door vissen 
en waterroofkevers gegeten. Voor zover bekend zijn 
libellenvangende boomvalken (nog) niet in het gebied 
gezien. 

- In het helofytenfilter komen zeer weinig tot geen libellen 
voor. 

Hero Moorlag 

Bruinrode heidelibel man op een zandpad. Dit is het beeld dat libellen de komende weken in Drenthe nog te zien geven....... 

Libellen in november

© René Manger
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- Start van libellenseizoen 2012
- excursies

Inhoud:

Secretariaat: 
Lange Hout 6
9408 DB Assen 
info@libellen-drenthe.eu
http://www.libellen-drenthe.eu
Redactie en vormgeving: René Manger
Foto’s van de redacteur, tenzij anders vermeld.

Stichting Libellenwerkgroep Drenthe     3 
juni 2012

Tiende jaargang, nummer 1 LWD Nieuwsbrief

Het is een tijdje stil geweest rond de LWD nieuwsbrief. 
Ook het libellenseizoen kwam dit jaar vrij laat op 
gang. Zo liep in april de natuur ongeveer 3 weken vóór 
vergeleken met een gemiddeld jaar, om vervolgens 
in mei met ongeveer twee weken achterstand uit te 
komen. Kortom, een uitgerekt voorjaar. Op dit moment 
lijkt dit zich overigens in bescheiden vorm te herhalen. 
Vandaag in De Bilt was het net zo koud als op eerste 
Kerstdag 2011.......

Gevlekte witsnuitlibel
Opmerkelijk dit jaar is het grote aantal Gevlekte witsnuiten 
(Leucorrhinia pectoralis) die worden gemeld. In Drenthe, in 
Nederland maar ook in het buitenland, zoals bijvoorbeeld 
Duitsland en België. Op allerlei wateren wordt de soort 
gezien. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar wel 
dat het dit jaar uitzonderlijk is. Op een schijnbaar gewone 
plaats. In de vijver bij de docententuin van het Vituscollege 
in Bussum, waar Marcel Wasscher werkzaam is, werden 
in mei de eerste uitsluipende gevlekte witsnuitlibellen 
ontdekt. In drie dagen tijd waren minstens 31 exemplaren 
uitgeslopen. De vijver bevat mooi helder water waarin het 
uitgezette gewoon blaasjeskruid, de grote boterbloem en 
de moeraswederik goed gedijen. De gevlekte witsnuitlibel 
werd er nog nooit gezien. Het bijzondere aan dit feit is dat 
het uitsluipen van deze soort in een vijver met foliebodem 
gewoon kan gebeuren. Nu bevinden zich ook volwassen 
imago’s zich bij de betreffende vijver.

Rondom Assen werd de Gevlekte witsnuitlibel bij diverse 
vennen waargenomen ook op nieuwe plekken. Het 
vreemde is dat de populatie bij Gasteren geen hogere 
aantallen liet noteren in vergelijking met voorgaande jaren.

Project Variabele waterjuffer
In april is het project Variabele waterjuffer (Coenagrion 
pulchellum) en Azuurwaterjuffer (C. puella) gestart. Via de 
media is er een oproep gedaan om mee te doen aan het 
project. Uiteindelijk hebben zich ongeveer 40 mensen uit 
Vlaanderen en Nederland aangemeld om mee te doen, 
waaronder ook enkele LWD-ers. De vrijwilligers gaan kijken 
naar aantallen van Variabele waterjuffer en Azuurwaterjuf-
fer en de verhouding van kleurvormen op een bepaalde 
monitorroute. Hierbij wordt tevens de biotoop onderzocht 
op flora, zuurgraad en voedselrijkheid van het water.

Glassnijder
Hero Moorlag vond z’n eerste Glassnijder (Brachytron 
pratense) in de Boerenveensche plassen waarmee de 
soorten teller voor dit gebied nu op 31 staat.

Start van libellenseizoen 2012

2012

© Hero Moorlag

© René Manger

© René Manger
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Koraaljuffer
Net als vorig jaar werden al exemplaren van koraaljuffer 
(Ceriagrion tenellum) in de maand mei in Drenthe 
waargenomen. Vorig jaar was dat een exemplaar op 20 
mei, nu op 28 mei. 

Sierlijke witsnuitlibel
De soort Leucorrhinia caudalis is ook dit jaar weer aanwezig 
in De Weerribben en De Wieden. Op de meeste plekken 
van vorig jaar wordt de soort weer gezien. De vraag was 
natuurlijk of vorig jaar een influx jaar is geweest of dat de 
soort zich toch al enkele jaren in het gebied voortplant.

Larvenhuidjesboek KNNV
Het larvenhuidjes (en ook larven) Fotogids van de KNNV 
laat nog even op zich wachten. Vermoedelijk zal deze 
medio juli uitkomen. Dus voor diegene die een boek 
hebben besteld nog even geduld.

Oproep Drentse Libellenfotografen

Hierbij een oproep aan fotografen die actief zijn in Drenthe. 
We zoeken kwalitatief goed fotomateriaal van Drentse 
libellen voor de komende atlas. Geen buitenlandse foto’s, 
maar uit Drenthe en graag vermelding van de plaats waar 
betreffende foto genomen is. Helaas kunnen we voor de 
foto’s geen financiële vergoeding geven. Uiteraard komen 
foto’s met naamsvermelding in de atlas.

LWD bestuur

Het bestuur van de Stichting Libellenwerkgroep Drenthe 
bestaat vanaf 1 april uit de volgende personen:

Voorzitter:   Ronald Reuderink
Secretaris:   Gerard Abbingh
Penningmeester:   Jan Joost Mekkes

Voor contact, zie de website www.libellen-drenthe.eu

Excursies

- 16 juni Libellenexcursie Drentse Landschap om 14:00 
uur. Zie info op de website van Het Drentse Landschap.
- LWD excursie Rietlanden nabij Emmen. Datum en plaats 
volgt nog
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© René Manger

Viervlek kan geen afstand doen van 
larvenhuidje

In het Drentse Aa gebied werd een merkwaardig vliegende 
libel waargenomen. Het leek in eerste instantie op een 
vliegend paringswiel, een vreemde verschijning. Toen 
het diertje was gaan zitten bleek het om een volledig 
uitgekleurde Viervlek (Libellula quadrimaculata) te gaan 
die niet uit zijn/haar huidje is gekomen. Ach, het is altijd 
sneu, hoe lang leven is dit diertje nu gegund?
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Meldingen afgelopen periode

Op de redactie kwamen de laatste tijd weer meldingen 
van libellenwaarnemingen binnen. Hieronder een korte 
compilatie. Eef Arnolds vond in zijn directe omgeving (De 
Schepping) een Gevlekte witsnuitlibel. Deze was nog niet 
eerder op die locatie waargenomen. 

Gevlekte witsnuitlibel in Holthe op 25-5-2012. 

Plasrombout grens Groningen/Drenthe
Aantal jaren geleden vond Alwin Hut (Beheermedewerker 
Stichting Het Groninger Landschap) al eens een 
exemplaar, maar op 20 juni zag hij zeker 3 exemplaren 
van de Plasrombout (Gompus pulchellus) in ’t Hemrik. 
Het is een klein gebiedje dat tussen tankstation de 
Witte molen en Glimmen in ligt en is eigendom van het 
Groningerlandschap.

Ook dit jaar weer Beekrombout Drentse 
Aa
Vorig jaar nam Sander Bot een exemplaar van de 
Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) waar. Dit jaar op 
7 juni zelfs twee exemplaren op ongeveer dezelfde locatie 
bij Oudemolen (zie foto rechtsboven).

Sierlijke witsnuitlibel ook in Friesland 
waargenomen 
De populatie Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) 
lijkt zich vanuit De Weerribben uit te breiden. Zo werd de 
soort nu ook in de Lindevallei in Friesland waargenomen 
(mond. med. Peter de Boer).

Op 5 juni één exemplaar Beekrombout en 7 juni 2012 zag 
Sander Bot zelfs twee man ter plekke.

Venglazenmaker op 20 juni
Op 20 juni werd in het Schoonebekerveld al een 
Venglazemaker waargenomen door Eddie Bloeming. Dit 
is een zeer vroege waarneming van de soort in Drenthe.

Libellenwerkgroep Drenthe  20 juli 2012

© Eef Arnolds

© Sander Bot

http://www.libellen-drenthe.eu
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Prederende Viervlekken

Viervlek eet Roodbandbeer

Jan ED Visser fotografeerde een Viervlek die een tandem 
Vuurjuffer opat (Brandeveen). Niet bekend is of uiteindelijk het 
vrouwtje Vuurjuffer ook is opgegeten.

Een dag over WILDE BIJEN in 
Zuidwolde
De Natuurvereniging Zuidwolde organiseert op donderdag 
30 augustus een dag over wilde bijen. Wilde bijen verdienen 
speciale aandacht omdat het een relatief onbekende (en 
bedreigde) groep insecten is.
De dag wordt gehouden in Zuidwolde en zal bestaan 
uit een morgen en middagprogramma. De kosten voor 
deze dag bedragen € 25,-. U kunt zich voor deze dag 
opgeven middels het inschrijfformulier dat u op http://
www.natuurverenigingzuidwolde.nl/ vindt of (wanneer 
dat niet goed lukt) door een mail te sturen naar 
metskevandermaar@natuurverenigingzuidwolde.nl

Op 20 juni al een mannetje Venglazenmaker op het 
Schoonebekerveld.

Emile Gevers in 
memoriam

1946 - 2012

Op 17 juni jl. is Emile 
Gevers op de leeftijd 
van 66 jaar overleden. 
Emile was een gedreven 
natuurliefhebber 
met brede interesse. 
Hij bezocht onze 
werkgroepexcursies en 
- avonden regelmatig. 
Ook fotografeerde hij 
zijn natuuronderwerpen 
graag.
We zullen zijn bijdrage 
en aanwezigheid missen. 
Het bestuur wenst de 
nabestaanden van Emile 
veel sterkte toe.

Bandheidelibel vrouw

Eerste Bandheidelibellen op 15 juli
Jeanette Essink zag bij Berghuizen (Dr.) haar, maar ook 
voor Drenthe, eerste Bandheidelibellen van dit jaar. Dit 
waren twee vrouwtjes.

© Jan & Annie Rocks

© Jan E. D. Visser

© Jeanette Essink

© Eddie Bloeming
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LWD bestuur

Het bestuur van de Stichting Libellenwerkgroep Drenthe:

Voorzitter:   Ronald Reuderink
Secretaris:   Gerard Abbingh
Penningmeester:   Jan Joost Mekkes

Voor contact, zie de website www.libellen-drenthe.eu

Excursies

Op zaterdag 18 Augustus om 14:00 uur 
libellenexcursie bij de Rietplas te Emmen.
 
De excursie wordt geleid door Tinus Knegt en Jan Joost 
Mekkes. Voor nadere info: zie website of e-mailadres op 
de website van Jan Joost Mekkes.
Verzamelplaats is: Spechtenveld 1, 7827 Emmen. RD: 
256.260 x 529.080. 

Fotogids Larvenhuidjes van Libellen

Het prachtige boek is de afgelopen dagen verschenen. Dit 
boek is er één die niet op je boekenplank mag ontbreken. 
Een absolute aanrader. Het is te bestellen bij de KNNV 
uitgeverij te Zeist http://www.knnvuitgeverij.nl. Prijs incl 
porto: € 54,95.

© Christophe Brochard

http://www.libellen-drenthe.eu
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Eind april was ik een week op het Griekse eiland Kefalonia, één 
van de eilanden gelegen, in de Ionische zee. Op het gebied van 
flora en fauna is hier in het vroege voorjaar veel te zien. In de 
onderstaande beperk ik mij hoofdzakelijk tot de waarnemingen die 
ik van de libellenfauna heb gedaan.

Kefaloniá is een bergachtig eiland met een bijzonder mooie 
natuur (figuur 1). De hoogste berg is de Aínos met 1628 m. In het 
Nationale Park Aínos zijn grote bossen met de Kefaloniaanse spar 
Abies cephalonica. Veel planten op Kefaloniá groeien geïsoleerd 
op de berghellingen en zijn vaak endemisch.
 
Het eiland is minder bekend dan bijvoorbeeld het noordelijker 
gelegen Korfoe. Kefalonia is minder toeristisch dan bijvoorbeeld 
Korfoe, waar ik 12 jaar eerder geweest was. In mijn voorbereiding 
had ik op internet enige potentiële libellengebieden opgezocht. Er is 
weinig over de libellenfauna van het eiland geschreven. Wolfgang 
Lopau heeft in zijn studie naar de libellenfauna van Griekenland 
(Lopau, 2010) het e.e.a. over Kefalonië geschreven. In deze 
publicatie staan voor Kefalonia 20 libellensoorten beschreven.

Op 29 april, 1 mei en 3 mei heb ik meerdere locaties op het 
eiland bezocht (figuur 1). Hieronder een korte beschrijving van de 
bezocht locaties.

Locatie 1. Wetlands van Livadi, 29-04-2013. Dit gebied is gelegen 
aan de voet van een gebergte met een hoogte van ongeveer 500 
meter hoogte en ligt aan de Golf van Agrostoli. In dit wetland 
komen waadvogels voor zoals Steltkuten en Zilverreigers. Het 
gebied bestaat uit een stelsel van gegraven sloten en natte delen 
met o.a. riet. Er is sprake van een licht brakke situatie door de 
aanwezigheid van ondermeer Zeekraal en Lamsoor. Boven de 
sloten vlogen mannetjes Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) 
(figuur 4 onderaan rechts). Er vond van deze soort eiafzet in 
tandem plaats. Later werd nog een solitair vrouwtje eiafzettend 
waargenomen. Verder waren Lantaarntje (Ischnura elegans), 
Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum) en Beekoeverlibel 
(Orthetrum coerulescens) aanwezig. In het gebied zaten ook 
verschillende Europese moerasschildpadden aan de waterkant 
van de sloten te zonnen. Een andere schildpaddensoort is de veel 

De Libellen van Kefalonia  René Manger 

Figuur 1. Kaart van Kefalonia, Griekenland met de bezochte locaties.

Figuur 2. Wetland van Livadi in het westen van het eiland.

Figuur 4. Territoriaal mannetje Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope), 
Wetland Livadi..

Figuur 3. Europese Moerasschildpad (Emys orbicularis) met goede schutkleur in 
het Wetland nabij Livadi.

grotere Grote dikkopschildpad Caretta carreta die een meter 
lang kan worden. Deze hebben we in de haven van het eiland 
gezien (figuur 20).
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Locatie 3. Rivier Vochinas 01-05-2013: (figuur 5). Bij deze 
rivier, die bij Poros in zee stroomt, zag ik de Weidebeekjuffer 
(Calopteryx splendens). De vorm C.s. balcanica die hier voorkomt 
heeft veel blauwere vleugels dan de Weidebeekjuffer die wij in 
Nederland kennen. Ook de vleugeltoppen zijn bij deze dieren 
blauw gekleurd. Ze lijken daardoor veel op een Bosbeekjuffer 
met smalle vleugels. In Griekenland komen drie ondersoorten 
van de Weidebeekjuffer voor waarbij vooral de mate van kleuring 
van de vleugels verschilt. Van de vrouwtjes van C.s. balcanica 
op het vaste land en alleen op Kefalonia is 10% van de vrouwtjes 

heterochrome (op mannetjes lijkend) (Lopau 2010). Op het 
eiland heb ik tussen de vrouwtjes slechts één androchrome 
vrouwtje gezien (figuur 8). Bij dit stromend water verwachtte ik 
de Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) en ook de 
Kleine tanglibel (Onychogomphus forcipatus) die van dit eiland 
bekend zijn.

Aanvoerende kleine beken in dit bergdal bleken reeds 
drooggevallen.

Figuur 5. Rivier Vochinas, biotoop van o.a. Calopteryx splendens.

Figuur 8. Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens balcanica) androchrome ♀.Figuur 7. Weidebeekjuffer ♂ (Calopteryx splendens balcanica). 

De Libellen van Kefalonia 

Figuur 6. Rivier Vochinas.

Figuur 9. Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens balcanica) homochrome ♀.

4. Waterbekkens van Tzanata 01-05-2013: (figuur 12). Twee 
grote kunstmatig aangelegde meren (Limni Tzanata) fungeren 
als zoetwaterreservoir voor het eiland. Deze meren bleken 
uiteindelijk de meeste libellensoorten te bevatten. Vooral veel 
Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum), Watersnuffel (Enallagma 
cyathigerum) en Lantaarntje (Ischnura elegans) werden hier 
aangetroffen. Verder ondermeer twee Anax soorten namelijk 
Grote keizerlibel Anax imperator en Zuidelijke keizerlibel Anax 
parthenope. Deze twee soorten waren dikwijls in territoriaal 
gevecht. Veel larvenhuidjes van deze soorten hingen in de 
nabijheid van het meer in de vegetatie op een hoogte van 
gemiddeld 30-40 cm.

Verder is een enkele Zwervende heidelibel (Sympetrum 
fonscolombii) waargenomen. Het was tevens de enige plek waar 
een Purperlibel (Trithemis annulata) aanwezig was. Een jong 

http://www.libellen-drenthe.eu
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Figuur 14. De Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) bleek nieuw voor het 
eiland.

Figuur 12. Eén van de waterreservoirs bij Tzanata

vrouwtje dat kort daarvoor was uitgeslopen (figuur 13). Overige 
libellensoorten die zijn waargenomen staan genoemd in tabel 1.
Een groot aantal tandems van de Gaffelwaterjuffer (Coenagrion 
scitulum) verbleven vanaf enkele meters en verder in de hoge 
grasvegetatie bij het meer (figuur 10). 

Bij dit meer is ook larvenhuidjesmateriaal verzameld. Aan de 
oeverrand bevonden zich verschillende jonge ringslangen, die 
zich op de oeverbodem en tussen waterplanten ophielden.

Figuur 13. Een jong imago Purperlibel (Trithemis annulata) ♀.

Figuur 10. Twee tandems Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum) bij Tzanata

Figuur 11. Links Grote keizerlibel (Anax imperator) en rechts Zuidelijke 
keizerlibel (Anax parthenope), beide soorten waren bij de waterbekkens 
aanwezig.

De Libellen van Kefalonia 

Alle foto’s op deze pagina zijn genomen bij het waterreservoir bij Tzanata. 
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Locatie 2. Meer van Avithos 03-05-2013: (figuur 15). Op een 
hoogte van ongeveer 300 meter bevindt zich het meer Avithos. 
Het ligt aan de voet van de berg Staveris nabij het dorp Agios 
Nikolaos ten noordwesten van Poros. De naam Avithos betekent 
in het Grieks “zonder bodem” omdat het het een lange tijd niet 
mogelijk is geweest om de diepte van het meer te bepalen. De 
reden waarom wetenschappers de diepte niet konden meten 
was, omdat de meetinstrumenten meegesleept werden door een 
ondergrondse rivier. Uiteindelijk bleek het meer 11 meter diep 
te zijn. De ondergrondse rivier verbindt het meer met de andere 
kant van het eiland vele kilometers verderop. Het meer is mede 
om deze reden niet toegankelijk voor publiek en is met een hoog 
hekwerk afgeschermd. 

Op het meer vlogen vooral Grote keizerlibel (Anax imperator) 
Vroege glazenmakers (Aeshna isoceles), Bruine korenbouten 
(Libellula fulva) en Variabele waterjuffers (Coenagrion 
pulchellum). In de rietvegetatie van het meer werd een vrouwtje 
Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) aangetroffen. Vlakbij 
het meer bevond zich een betonnen afvoer kanaal, waarbij water 
vanuit het meer wegstroomt (figuur 16). Het was bijzonder om 
Bruine korenbouten en Vroege glazenmakers bij dit stromend 
water territoriaal te zien rondvliegen. Ook een soort als de 
Variabele waterjuffer (figuur 21) verwacht je niet in deze biotoop. 
De aanwezige libellen zijn vermoedelijk genoodzaakt om bij het 
meer en het zwak stromende water te blijven, aangezien het de 
enige waterlocatie in de omgeving is. Uitgeslopen libellen zullen 
zeker dit gebied verlaten en uitzwermen naar nieuwe geschikte 
voortplantingsplaatsen. 

Bij het stromende water bevonden zich ook exemplaren van de 
Weidebeekjuffer.

De Libellen van Kefalonia 

Figuur 15. Het meer van Avithos.

Figuur 16. Afstromend water vanaf het meer van Avithos in een betonnen 
constructie. Hier vlogen territoriale Vroege glazenmakers (Aeshna isoceles), 
Bruine korenbouten (Libellula fulva) en Variabele waterjuffers (Coenagrion 
pulchellum). 

Figuur 18. Bruine korenbout (Libellula fulva) ♂ territoriaal vliegend boven de 
betonnen bak constructie met afstromend water van het Avithos meer.

Figuur 17. Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles antehumeralis) ♂ territoriaal 
vliegend vlak bij het Avithos meer.

Ondersoorten
Vroege glazenmakers hebben in dit deel van 
Europa (zuidelijke Balkan en verder naar het 
oosten) grotere gele antehumerale strepen 
op de zijkant van het borststuk en worden als 
een aparte ondersoort beschouwd. Hiernaast 
een vergelijking van beide subspecies. Links 
een exemplaar uit de provincie Groningen 
(NL) en rechts bij het Avithos meer.

Aeshna isoceles antehumeralisAeshna isoceles isoceles
Figuur 19. Vergelijking van twee subspecies van de Vroege glazenmaker A. isoceles. 

http://www.libellen-drenthe.eu
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De Libellen van Kefalonia 

Figuur 21. Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) ♂ bij het Avithos 
meer (locatie 2).

Locatie 5. Karavomilos 29-04-2013: In het noorden van het eiland bevond zich een grote aangelegde vijver. Hier werden enkele 
Grote keizerlibellen (Anax imperator) en Lantaarntjes (Ischnura elegans) gezien. 

Figuur 20. De zandstranden van Zuid-Kefaloniá zijn ‘s zomers de broedplaats 
voor de zeldzame grote dikkopschildpad Caretta caretta. Het is de enige 
zeeschildpad die in de Middellandse Zee voorkomt.

Tabel 1. Waarnemingen van libellen op Kefalonia (Griekenland) periode (29 april-3 mei 2013)
Soort Livadi wetland (1) Avithos meer (2) rivier Vochinas (3) Waterbekkens (4) Karavomilos (5)

Calopteryx splendens + ++

Lestes barbarus +

Coenagrion pulchellum ++

Coenagrion sctitulum ++++

Ischnura elegans +++ + ++++ ++

Enallagma cyathigerum ++

Aeschna isoceles ++

Anax imperator +++ ++ +

Anax parthenope ++ ++ ++

Crocothemis erythraea +

Libellula fulva ++

Orthetrum brunneum ++ +

Orthetrum cancelatum ++ + ++

Orthetrum coerulescens +

Sympetrum fonscolombii +

Trithemis annulata +

Literatuur:
Brochard, C. & E. van der Ploeg, 2012. Searching for exuviae of endemic Odonata species in Greece. Brachytron 15(2): 83-101.
Lopau, W, 2010. Verbreitungsatlas der Libellen in Griechenland (Odonata). Libellula supplement 10. Zeitschrift der Gesellschaft deutschsprachiger 
Odonatologen (GdO) e.V.: 5 - 260.

Soorten zoals Griekse koraaljuffer (Ceriagrion georgifreyi) en 
Griekse Vuurjuffer (Pyrrhosoma elisabethae) werden tijdens 
mijn verblijf niet aangetroffen. Deze soorten komen wel voor 
op het noordelijker gelegen eiland Korfoe (Brochard & Van der 
Ploeg, 2012) maar zijn op Kefalonia (nog) niet waargenomen. 
Soorten die op Kefalonia eerder zijn waargenomen zijn Grote 
pantserjuffer (Lestes macrostigma), Blauwe breedscheenjuffer 
(Platycnemis pennipes), Zadellibel (Anax ephippiger), Kleine 

tanglibel (Onychogomphus forcipatus), Zuidelijke heidelibel 
(Sympetrum meridionale), Bruinrode heidelibel (Sympetrum 
striolatum). 
De Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) bleek nog niet eerder 
op het eiland te zijn waargenomen (figuur 14).

René Manger  (tekst & foto’s)  12-05-2013
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Het boek Libellen in Drenthe

De verspreidingsatlas “Libellen in Drenthe” is, 
zoals vermoedelijk niet onopgemerkt gebleven, 
dit jaar in juli gepubliceerd. 
Het boek is zeer goed ontvangen. We hebben 
veel goede kritieken mogen ontvangen! 
Volgens libellenkenners is met dit boekwerk 
voor de komende libellenboeken de lat hoog 
gelegd. Vooral de verspreidingskaarten, 
biotoopfoto’s, de foto’s van de kleurvormen en 
de korte, informatierijke beschrijvingen werden 
als positieve kenmerken gegeven. 

2014
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Stichting Libellenwerkgroep Drenthe 
(LWD) werd in 2003 opgericht. Een 

van de doelstellingen was het samen-
stellen van een verspreidingsatlas 
van de libellen in Drenthe. Rond 
1980 stond het onderzoek naar het 
voorkomen van deze roofinsecten in 
Nederland nog in de kinderschoenen. 
In Drenthe had Klaas Jansen in 1988 
een overzicht geschreven van eigen 
waarnemingen. Het betrof 34 soorten. 
Zijn eenvoudige atlas was een eerste 
aanzet tot een vollediger onderzoek. 
René Manger en Gerard Abbingh 
kwamen in 2004 met de Versprei-
dingsatlas 1995-2004. Ze beschouw-
den deze atlas als startdocument, 
een werkatlas voor nog intensiever 
onderzoek. Dat onderzoek, uitge-
voerd door tientallen vrijwilligers, 
werd in 2013 afgerond. Alle biotopen 
zijn onderzocht: laagveengebieden 
langs de zuidwest- en noordrand 
van de provincie, de hoogveengebie-
den Fochteloërveen en Bargerveen, 
beken en beekdalen, wijken, monden, 
agrarisch gebied, bossen met wateren 
en heidevelden met vennen. Libellen 
in Drenthe is een verspreidingsatlas, 
dus zijn er stippenkaarten. De provin-
ciekaart van het zeer algemene juf-
fertje lantaarntje is geheel bezet met 
rode stippen, op de kaart van de voor 
Drenthe zeldzame beekrombout staan 
slechts tien stippen. Wat geweldig dat 
de samenstellers naast een korte tekst 
de afbeeldingen van de libellen laten 
spreken. Niet één, maar meerdere 
duidelijke foto’s staan bij elk van de 

59 soorten. Ze laten van verschillende 
kanten de kenmerken van de libel 

zien. Dat maakt deze atlas tot een 
standaardwerk in optima forma.

Onvolledige metamorfose

Libellen worden onderverdeeld in 
juffers en echte libellen. De juffers 
zijn op hun beurt onderverdeeld in 
beekjuffers, pantserjuffers, waterjuf-
fers, koraal- en vuurjuffers en win-
terjuffers. De echte libellen in onder 
meer glazenmakers, heidelibellen, 
smaragdlibellen, witsnuiten, rombou-
ten en korenbouten. Het voorjaar is 

de periode van de smaragdlibel, de 
viervlek, de platbuik en de vuurjuf-
fer. Nu, in augustus, zie je vooral de 
verschillende soorten heidelibellen 
en de paardenbijter. In onze tuin 
vliegen elke dag drie vrouwtjes van 
de bruinrode heidelibel. Het spreekt 
voor zich dat Libellen in Drenthe 
aandacht besteedt aan het wonder-
lijke fenomeen van de onvolledige 
metamorfose (gedaanteverwisseling). 
Een libel zet eitjes af in het water. De 
larven uit de eitjes zijn eersteklas 
rovers. Afhankelijk van de soort libel 
leven ze één tot vijf jaar onder water. 
Hun kaken vermalen prooidieren als 
watervlooien, larven van kevers en 
bij het groter worden jonge vissen. 
Ze vervellen meerdere keren. De 
larve of nimf heeft al een beetje de 

vorm van de libel, te zien aan de zes 
poten, de ogen en de segmenten van 
het lichaam. Aan de rups en de pop 
van een vlinder zie je niet de volwas-
sen vlinder. Deze metamorfose wordt 
volledig genoemd, die van libellen en 
bijvoorbeeld sprinkhanen onvolledig. 
De uitgegroeide nimf kruipt langs de 
stengel van een waterplant omhoog, 
barst aan de rugzijde open, waarna de 
libel wordt geboren. Dit proces heet 
uitsluipen. Het larvenhuidje blijft aan 
de waterplant hangen. Specialisten 
herkennen aan het huidje de libel. 
De atlas laat in prachtige beelden 
het uitsluipen van een viervlek zien. 
Libellen leven maar kort.

Oude Kene

In 2007 en 2008 ontstond aan de 
noordkant van Hoogeveen de 
stadsrandzone Oude Kene met een 
nieuwe beek, poelen en wilgenstru-
weel. Langs de Oude Kene stroomt 
het Oude Diep. Deze beek vormt 
een natuurlijke verbinding met de 
Pesserma, de Toldijk en het bos bij 
Huize Echten. Langs deze verbin-
ding vonden libellen hun weg naar 
de Oude Kene. Tot 2013 telde ik hier 
24 soorten, waaronder de bandhei-
delibel vanaf 2010. Ter vergelijking: 
in dezelfde periode noteerde ik in de 
Boerenveensche Plassen 35 soorten. 
Sinds 1999 komt de bandheidelibel als 
nieuwe soort in Nederland voor. Na 
2000 kreeg deze prachtige libel vaste 
voet in Drenthe, met name in Zuid-
west-Drenthe. René Manger legde me 

uit dat er pas sprake is van een popu-
latie als de soort gedurende meerdere 
jaren in een gebied aanwezig is en 
dan ook parend en ei-afzettend wordt 
gezien. Het laatste was het geval in 
2011 en 2012. De populatie bandheide-
libellen in de Oude Kene is klein, in 
de atlas aangegeven met één stip. De 
meeste stippen voor deze soort staan 
in de buurt van Ruinerwold. Ook 
de glassnijder en de blauwe breed-
scheenjuffer hebben de Oude Kene 
via het Oude Diep bereikt. Ze staan 
in de atlas. Het boek is een must 
voor Hoogeveense IVN’ers, leden van 
Natuurvereniging Zuidwolde e.o. en 
andere belangstellenden.

(Libellen in Drenthe, ISBN/EAN 978-
90-813029-0-6)

Door Hero Moorlag

Bewondering voor 
rijk geïllustreerde 

libellenatlas Drenthe

Bandheidelibel in de 
Oude Kene. Foto’s 

Hero Moorlag

Grote keizerlibel. Let op de spanwijdte.

Tandem van hout-
pantserjuffers in de 

Oude Kene.

Larvenhuidje van de grote keizerlibel.

‘Dit boek is het resul-
taat van ruim tien jaar 
libellenonderzoek aan 

de libellenfauna van 
de Provincie Drenthe 

door vrijwilligers.’ Dat 
schrijven de samen-
stellers achterop het 

schitterende boek 
‘Libellen in Drenthe’. 

Tien jaar noeste arbeid 
en het resultaat mag 
er zijn. Grootformaat 
waardoor de vele fo-

to’s echt tot hun recht 
komen en bondige 

teksten. Naast de atlas 
Amfibieën en Reptie-

len in Drenthe behoort 
dit boek tot de fraaiste 

natuuratlassen. Een 
team van vijf libellen-
kenners beschrijft de 
59 soorten libellen in 

Drenthe en het grens-
gebied. Daaronder zijn 

21 zeldzame soorten. 
Het boek laat zien hoe 

belangrijk Drenthe 
met zijn vele biotopen 

is voor deze groep 
insecten. ‘Libellen in 

Drenthe’ is een uitga-
ve van Stichting Libel-
lenwerkgroep Drenthe 
en werd samengesteld 

door René Manger, 
Gerard Abbingh, Hans 

Schinkel, Jan Joost 
Mekkes en Roelof Jan 

Koops.

Achtergrond

Natuur 

agenda

De pagina Groen & Doen biedt de lezer elke week een mooi inhoudelijk 
verhaal van Hero Moorlag en daarnaast een variatie van artikelen met als 
raakvlak natuur, milieu, natuurhistorie, toerisme en natuurbeleving. In deze 
opzet werken Staatsbosbeheer (Hans Kruk), Natuurmonumenten (Rutger de 
Vries) en Stichting Het Drentse Landschap (Sonja van der Meer) samen met 
Hero Moorlag. Elke natuurorganisatie komt per toerbeurt aan bod. Maar 
eens in de vier weken is er ook ruimte voor onder meer IVN Hoogeveen en de 
Natuurvereniging Zuidwolde. Vandaag zijn er, naast het artikel van Hero, 
bijdragen van Hans Kruk van Staatsbosbeheer.

ZWALUWEN

In de loop van de zomer verzame-
len de zwaluwen zich vaak in groepen 
om gezamenlijk op insecten te jagen. 
Volwassen vogels en de jongen van dit 
jaar komen in hele zwermen bijeen. 
Voor de najaarstrek is het nu nog te 
vroeg, die begint niet eerder dan eind 
augustus. Toch kan je zien dat de zwa-
luwen onrustig worden. Kwetterend 
vliegen zij hoog boven de bosrand 
heen en weer, achter de insecten aan. 
Met de opwaartse warme luchtstroom 
gaan de insecten omhoog, de zwalu-
wen duikelen er behendig achteraan. 
Als ze even niet in de lucht zijn, zit-
ten ze vaak in grote groepen bijeen 
op stroomdraden en rasterdraad. In 
afwachting van het goede moment, 
wanneer de natuur roept om te ver-
trekken.

MIEREN

Net als veel wespen- en bijensoorten 
zijn mieren sociaal levende dieren, ze 
leven in een kolonie. Het voortbestaan 
van een kolonie is afhankelijk van 
de koningin. Zij zorgt voor het nage-
slacht door eieren te leggen, waaruit 
de nieuwe werksters komen die het 
dagelijks leven in het nest bestieren. 
Alle nakomelingen uit één koningin 
hebben dezelfde moeder, het zijn dus 
zusters. Voor de erfelijke variatie moet 

een koningin natuurlijk paren. 
Bijen, wespen en mieren behoren 

alle tot de orde van de vliesvleugeli-
gen. Waaruit wij gemakkelijk kunnen 
concluderen dat ze vleugels bezitten. 
Die conclusie is juist, ook mieren heb-
ben vleugels, al is het maar gedurende 
een korte periode van het jaar, tijdens 
de bruidsvlucht. De mannetjesmieren 
en de maagdelijke koninginnen zwer-
men uit en hoog in de lucht vindt de 
paring plaats.  Deze massale bruids-
vlucht ontgaat de hongerige zwaluwen 
niet. Dit is het moment dat veel vogels 
zich tegoed doen aan een extra hapje 
mier. En niet allen de zwaluwen zijn 
er gek op. Soms zie je op een warme 
zomeravond de kokmeeuwen aller-
lei vreemde buitelingen maken in de 
lucht, tien tegen één dat het vliegende 
mieren zijn waar ze achteraan zitten.

Héél véél koninginnen zullen niet 
paren en na een ‘vruchteloze bruids-
vlucht’ ten onder gaan. Die maagdelij-
ke koninginnen die wél de liefde heb-
ben bedreven staan aan het begin van 
een nieuwe kolonie. Als u volgend jaar 
een mierennest aantreft op uw balkon 
in de stad, op de vierde verdieping, 
dan weet u in ieder geval dat deze ko-
ningin niet is aan komen lopen, ze is 
gevlogen.

Hans Kruk
Boswachter Staatsbosbeheer

Mieren en zwaluwen
Vanaf de oude luchtwachttoren heb ik ruim zich over het noor-
delijk deel van boswachterij Ruinen. Het is warm en de lucht 
zindert aan de horizon. Drie buizerds cirkelen tegen de bosrand 
langzaam omhoog. Zonder één vleugelslag komen zij zelfs zó hoog 
dat ze met het blote oog nauwelijks te zien zijn. Natuurlijk kan 
dit niet zonder de thermiek, de opstijgende warme lucht. Een on-
misbaar fenomeen voor veel trekvogels. Als ik iets beter kijk zie 
ik nog veel meer vogels. Is de vogeltrek nu al begonnen?

Als een Antonov transportvliegtuig 
zeilt de arend tussen de buizerds in 
een thermiekbel omhoog, waarbij het 
silhouet van één buizerd gemakkelijk 
in één vleugel van de arend past. Zijn 
bijnaam ‘de vliegend deur’ is daarom 
niet verwonderlijk, met 2.40 meter 
spanwijdte is hij de grootste roofvo-
gel van Noord-Europa. Hij voedt zich 
vooral met waterwild, vissen én aas. 
Bij de Kraloërplassen en op het Holt-
veen is de zeearend voor het laatst ge-
zien. 

LEPELAAR

Al weken bivakkeren enkele lepe-
laars op het Holtveen, in het Dwin-
gelderveld. Als sierlijke dansers wa-
den zij door het ondiepe water van de 
slenk, op zoek naar larven van libellen 
en ander klein grut. Ook de lepelaar 
wordt net als de zeearend vaker ge-
zien hier in de regio. Toch is ook deze 
spierwitte verschijning telkens een 
lust voor vogelaarsogen!

KRUISBEK EN PUTTER

In deze tijd van het jaar zijn de 
kruisbekken allang uitgebroed. Kruis-
bekken beginnen al vroeg, dus zijn ze 
ook vroeg klaar. In groepen zwermen 
ze nu door de bossen, op zoek naar de 
zaden van fijnspar en lariks. ‘Tsjek, ts-
jek, tsjek’ weerklinkt hun schelle roep 
tussen de bomen, als je dan op tijd 
omhoog kijkt zie je ze van kruin naar 
kruin vliegen, altijd bezig. Een ander 
zangertje, die wij ook wel uit Zuid-
Europa kennen is de putter of distel-

vink. Zijn naam verklapt het al, hij zit 
graag op distels om daar de zaden uit 
de uitgebloeide bloemen te eten. De 
putter is bovendien een kleurig vo-
geltje: geel, zwart, rood en wit geven 
dit beestje een clownachtige verschij-
ning. Zijn zang doet denken aan het 
gekwetter van een kanarie. Maakt u 
op een warme nazomermiddag een 
wandeling over het Dwingelderveld of 
in boswachterij Ruinen, dan komt u ze 
vast tegen.

WITGATJES EN OEVERLOPERS

Ze zijn er weer, de witgatjes. Wan-
neer de zomer al een eindje op weg 
is, komen de eerste steltlopers op 
weg naar het zuiden aan, om hier een 
tijdje op adem te komen. Zij vliegen 
via waterrijke gebieden naar zuide-
lijke streken om daar de winter door 
te brengen. Traditioneel is de maand 
augustus de maand van de steltloper-
trek. V

anaf die datum vliegen ze in gro-
tere en kleinere groepjes naar warmer 
oorden. Het witgatje en de oeverloper 
vliegen vooral ‘s avonds en ‘s nachts. 
Met hun herkenbare roep verraden zij 
zichzelf: ‘toeiep, toeiep, toeiep’. Deze 
onopvallende steltlopertjes beperken 
zich niet tot de uitgestrekte natuurge-
bieden, ook in uw achtertuin in Hoog-
eveen hoort u ze overvliegen. Langs 
de Hoogeveense vaart en bij de surf-
plas van Nijstad zie ik ze bijna dage-
lijks langskomen.

Hans Kruk
Boswachter Staatsbosbeheer

Bijzondere ontmoetingen

Lepelaar. Foto Albert Henkel

Putter. Foto Albert Henkel

Sinds deze week zit er een zeearend op het Dwingelderveld. Nu 
is dat geen uniek gebeuren, elk najaar trekken ze van noord naar 
zuid, waarbij ze het Dwingelderveld aandoen. Het is vooral zijn 
verschijning die elke ontmoeting met deze koning van het lucht-
ruim tot een bijzondere maakt.

* ZOMERWANDELING 
IN DIEVER

Zondag 3 augustus
Aanvang 14.00 uur
 
Staatsbosbeheer houdt zondag 3 

augustus een wandeling in zomerse 
sfeer. De wandeling start om 14.00 uur 
vanaf de P-plaats Hoekenbrink aan de 
Bosweg tussen Diever en Wateren. Ga 
mee op pad en geniet van de afwisse-
lende omgeving in dit prachtige deel 
van het Drents-Friese Wold. De gids 
vertelt onderweg allerlei boeiende 
weetjes over natuur en landschap. De 
Hoekenbrink is bijvoorbeeld bekend 
als aantrekkelijk gebied voor vlinders 
en andere insecten. Vooraf aanmelden 
is noodzakelijk (tel. 0516-464020).  

* OP ZOEK NAAR REEËN

Dinsdag 5 augustus
Aanvang 19.30 uur

Staatsbosbeheer houdt op dinsdag-
avond 5 augustus een fietstocht in de 
omgeving van het Buitencentrum in 
Appelscha. Dit is een gebied met veel 
houtwallen, kleine bosjes, waterpartij-
en en grasland. De ree voelt zich hier 
thuis, kan er zijn voedsel vinden en er 
zijn voldoende plekken om te schui-
len. Om 19.30 uur start vanaf het Bui-
tencentrum in Appelscha de excursie 
waar de natuurgids op zoek gaat naar 
de ree en allerlei interessante wetens-
waardigheden vertelt over dit dier. Er 
is ook oog voor de omgeving en ande-
re dieren die zich aandienen. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk (tel. 0516-
464020). 

  
* NAAR BUITEN IN HET 
DRENTS-FRIESE WOLD

Woensdag 6 augustus
Aanvang 14.00 uur

Het is volop zomer, dus tijd om naar 
buiten te gaan. Met het hele gezin de 
natuur in. Ontdekken, spelen, leren, 
beleven en vooral plezier maken. In 
de natuur kan het allemaal. Woens-
dag vindt de volgende Allemaal Naar 
Buiten-activiteit plaats. De boswach-
ter staat om 14.00 uur klaar om met 
de groep het bos in te gaan. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk (tel. 0516-
464020). 

* KINDERTHEATER BIJ 
HET BUITENCENTRUM

Donderdag 7 augustus

De Voochelaar is geïnteresseerd in 
alles wat vliegt. Als hij weet dat er er-
gens een bijzondere vogel zit, dan gaat 
hij er achteraan met zijn verrekijker 
en fototoestel. Maar hij komt er al snel 
achter dat vogels kijken lang niet zo 
makkelijk is als het lijkt. Hij beleeft 
allerlei spannende avonturen terwijl 
hij op zoek is naar een vreemde vogel.  
Leuk voor het hele gezin van jong tot 
oud. De buitenvoorstelling van Thea-
ter Quatsch is op donderdagmiddag 
7 augustus te zien bij het Buitencen-
trum in Appelscha. Het is een bijna 
zwijgende slapstickvoorstelling met 
een rustige opbouw en een ‘knallend’ 
en passend einde. 

* ZOMERSE ACTIVITEITEN

In de zomervakantie is het Bezoe-
kerscentrum Dwingelderveld bij Rui-
nen het beginpunt voor veel (kinder)
activiteiten. Inloop tussen 11.00 en 
15.00 uur.
Maandag: Bosdag
Dinsdag: Kleine beestjesdag
Woensdag: Onderwaterwerelddag
Donderdag: Schapendag
Vrijdag: Speurtochtendag 

Meer informatie bij het Bezoekers-
centrum Dwingelderveld, tel. 0522-
472951 of via www.nm.nl/bcdwingel-
derveld.

Hoogeveensche Courant 1 augustus 2014

23 november 2014

http://www.libellen-drenthe.eu
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Dagblad van het Noorden 14 augustus 2014

Waarom sommige waarneming(en) niet in de in het boek Libellen in Drenthe 
staan?

Van verschillende mensen hebben we de vraag gekregen waarom van hen bepaalde waarnemingen niet in het boek 
staan. De reden is dat er gevalideerde waarnemingen in het waarnemingenbestand (databestand) zijn opgenomen. 
Libellen waarnemingen waarvan indertijd geen bewijs is meegeleverd zijn niet door de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF) gevalideerd. Overigens wordt in het intro van hoofdstuk 6 in het boek (pag. 49) o.a. de herkomst en 
betrouwbaarheid van de verspreidingsgegevens beschreven. 
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Voor het eerst in Drenthe (en in 
Nederland?) zijn Bandheidelibellen 
waargenomen die eieren afzetten in 
een tuinvijver. Jeanette Essink zag dit 
verschijnsel in haar tuin en heeft dit op 
foto’s vastgelegd. Soms werden twee 
tandems tegelijk waargenomen die eieren 
aan het afzetten waren.
Een aantal Zwarte heidelibellen was ook 
bezig met eiafzet op de zelfde vijver.
Wanneer de Bandheidelibellen eieren 

Bandheidelibellen zetten eieren af in tuinvijver! 

hadden afgezet vlogen ze soms in tandem hoog over 
de bomen, vermoedelijk op zoek naar andere potentiële 
afzetplekken. 
De dagen erna werden nog steeds eiafzettende tandems 
Bandheidelibellen waargenomen. Nu zien of er volgend 
jaar uitsluipers van de soort worden waargenomen? 

De locatie waar Jeanette de eiafzettende Bandheidelibellen 
op 29 juli 2014 waarnam. Rechts een paringswiel op 
Kattenstaart, Lythrum salicaria.

© Jeanette Essink

http://www.libellen-drenthe.eu
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Oude vaart: Ronald Reuderink fotografeerde op 15 juni 
2014 een Beekrombout mannetje bij een stuw in de Oude 
vaart nabij Uffelte. De waarneming van Ronald is de eerste 
in Zuidwest Drenthe). 

Beekrombout breidt zich in 2014 in Drenthe verder uit

Lieversche Diep: Op 8 augustus zag Gerard Abbingh bij 
het Lieversche Diep een onzekere waarneming van de 
Beekrombout nabij Roden van de soort; 

“Ik was gisteren bij de nieuwe vistrap in het Lieversche 
Diep en zag een gelige libel met zwart patroon, formaat 
paardenbijter. Geen glazenmakersoort en zeker geen 
heidelibel. Achterlijfseinde oogde iets verbreed. Beestje 
vloog een kwartier lang ca. 20 meter heen en weer, jagend 
in het op de foto getoonde beekgedeelte. De afstand was 
te groot om goed te kunnen zien welke soort het was. 
Foto’s maken lukte mij niet. Ik vermoed een vrouwtje 
beekrombout. Waarbij ik het jachtgedrag van een vrouwtje 
boven de beek weer bijzonder vind. 
De waarneming gaat met een vraagteken in mijn 
waarnemingboekje”. Lieversche Diep op 8 augustus 2014 

Beekrombout mannetje nabij de Oude vaart bij Uffelte. 

Fotogids Larven van Libellen verkrijgbaar 

Gisteren 22-11 verscheen het boek 
“Fotogids Larven van Libellen” van 
Christophe Brochard en Ewoud van der 
Ploeg. Het is een uitgave van de KNNV 
uitgeverij. Het is de eerste fotogids van 
de libellenlarven van West-Europa en er 
worden 82 soorten libellen beschreven. 
Een boek dat eigenlijk op de plank niet 
mag ontbreken...?

http://www.knnvuitgeverij.nl/EN/webwinkel/0/0/49807

© Gerard Abbingh

© Ronald Reuderink

© Christope Brochard
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