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Landelijk Meetprogramma Libellen - nieuwsbrief 
 

Februari 2018 

 

 

Beste libellenteller, 

 
In oktober werden we opgeschrikt door het nieuws dat Duitse onderzoekers een 

achteruitgang van 75% zagen in hun insectenvangsten in verschillende natuurgebieden. 

Het Nederlandse Meetprogramma Vlinders laat eenzelfde soort trend zien: een 

achteruitgang van bijna 40% sinds 1992. Gelukkig gaat het met de libellen in Nederland 

lang niet slecht, maar we vermoeden dat ook zij niet ontsnappen aan de algemene 

achteruitgang van insecten. Libellen zijn immers roofdieren en zijn voor hun voedsel 

afhankelijk van kleine insecten. Dat de trend van libellen niet die achteruitgang laat zien 

komt waarschijnlijk doordat er de afgelopen jaren veel gedaan is aan de verbetering van 

de waterkwaliteit en er veel herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het steeds 

intensievere landgebruik heeft daardoor minder effect op dieren die in het water leven. 

Het Landelijk Meetprogramma Libellen, waar u onderdeel van uitmaakt, helpt ons om dit 

soort vragen te kunnen beantwoorden. En hoe meer libellenroutes er geteld worden, hoe 

nauwkeuriger we vragen kunnen beantwoorden en trends kunnen berekenen. Het aantal 

libellenroutes is daarvoor nu nog aan de lage kant. We willen u daarom vragen om mee te 

helpen. Dat kan op drie manieren: 

1. Tel uw route(s) zo vaak mogelijk. 

2. Denk er eens over of u misschien niet nog een nieuwe route erbij zou willen 

doen. 

3. Maak mensen in uw omgeving enthousiast om ook een route te tellen. 

 

Kinderziektes in het nieuwe invoerportaal 
De afgelopen maanden bleken er op sommige punten nog problemen te zijn in het nieuwe 

invoerportaal. Excuses voor het ongemak dat sommige tellers hebben ervaren bij het 

invoeren! We hopen dat inmiddels alles is opgelost. Mocht u toch nog tegen problemen 

aanlopen bij het invoeren, wilt u het dan melden via meetnet@vlinderstichting.nl? Ook 

kan het geen kwaad om uw invoer van 2017 nog eens te controleren. Wanneer u de telling 

al hebt afgerond en dus niet meer bij de gegevens kan, kunt u altijd nog een export 

maken. 

 

Wat moet u nog doen voor het nieuwe seizoen? 
Voordat het nieuwe seizoen begint op 1 mei 2018, zorgt u er natuurlijk voor dat al uw 

gegevens van 2017 ingevoerd zijn. Als u in 2017 nog via het oude systeem heeft geteld (in 

de eerste sectie alle libellen en in de volgende secties alleen de grote libellen), dan kunt u 

er alsnog voor kiezen om per 2018 over te stappen. Omdat het keuzemenu maar eenmalig 

gegeven wordt, vragen we u om een mail te sturen naar meetnet@vlinderstichting.nl als u 

in 2017 nog volgens het oude systeem hebt geteld, maar per 2018 wilt overstappen. Het is 

voor een juiste interpretatie van de gegevens heel belangrijk dat u als u eenmaal uw keuze 

hebt gemaakt, consequent volgens die keuze blijft tellen. 
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Bruine winterjuffer zet weer door 
De bruine winterjuffer is de afgelopen decennia steeds algemener geworden. De laatste 

jaren leek dat te stoppen maar in 2017 heeft hij zich weer uitgebreid. Op veel plaatsen 

waar noordse winterjuffer voorkomt zit tegenwoordig ook bruine winterjuffer. Zal dit ten 

koste gaan van de noordse winterjuffer? We zullen het gaan zien in de komende jaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Save the date! 
Op zaterdag 3 maart vindt weer onze Landelijke Vlinderdag plaats. U bent uiteraard van 

harte welkom. We hopen u te ontmoeten in Wageningen! 

Op zaterdag 10 maart is de jaarlijkse studiedag van de NVL (Nederlandse Vereniging voor 

Libellenstudie). Als u hier nog nooit bent geweest, is het misschien het overwegen waard 

om dit jaar eens te gaan. Er is een interessant programma samengesteld! 

 
Wilt u uw ervaring delen met andere tellers? 
Heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers? Wij 

ontvangen graag uw verhaal. Stuur het naar meetnet@vlinderstichting.nl. 

Op Facebook is de groep Libellenmonitoring actief, waar libellentellers (en andere 

libellenliefhebbers) ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan elkaar. Welkom! 

 
Contact 
Mocht u een vraag of opmerking hebben, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 

 

Team Landelijk Meetnet Libellen 

Gerdien Bos 

Roy van Grunsven 

Kim Huskens 

José Kok 

Tel.: 0317-467346 

E-mail: meetnet@vlinderstichting.nl  

 
 
Deze nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd aan alle tellers van het Landelijk Meetnet Libellen. Mocht u geen 
prijs stellen op de nieuwsbrief, dan kunt u de verzending stoppen door op meetnet.vlinderstichting.nl bij 
Instellingen de optie ‘Nieuwsbrief abonnement’ op nee te zetten. 
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