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Meetnet libellen  
 
 
April 2021 
 
 
 
Beste teller, 
 
Het libellenseizoen staat weer voor de deur! De lente kwam, na een vliegende start in februari, 
toch maar moeizaam op gang de afgelopen weken. Zo langzamerhand beginnen de eerste 
soorten echter tevoorschijn te komen. Vanaf 1 mei mag u weer libellen gaan tellen op uw 
route! Trouwens, tellen mag ook in april al wel. Vooral als u bruine winterjuffers op uw route 
verwacht, is tellen in april erg nuttig. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat de 
weersomstandigheden geschikt zijn. Dus is het tussen de 13 en de 17 graden, dan mag de 
bewolking maximaal 4/8 zijn. Ook in oktober mag u gerust op mooie dagen nog tellen. De 
heidelibellen en paardenbijters vliegen dan nog volop. 
 

Nieuwe database en website 
We hebben eind maart de nieuwe database en website online gezet. Dat ging niet zonder slag 
of stoot, en sommige tellers zijn dan ook tegen problemen aangelopen. We hebben zo goed en 
zo kwaad als dat ging geprobeerd uw vragen te beantwoorden, maar helaas was het soms zo 
druk dat u een paar dagen heeft moeten wachten. 
Ook de komende weken moeten nog veel nieuwe routes worden aangemaakt en problemen 
worden opgelost. Het kan dus zijn dat u even moet wachten op een antwoord. We hopen dat u 
hier begrip voor heeft. 
Gelukkig liep alles bij de meeste tellers goed en kregen we ook veel 
leuke reacties. Alles is flink opgefrist, en ook achter de schermen is 
geen steen meer op de andere gebleven. De database is volledig 
opnieuw opgebouwd, en daarmee veel sneller en veiliger dan de 
oude. Als u bent ingelogd kunt u ook de handleiding downloaden (let 
op het grote groene vak).  
Een paar antwoorden op veelgestelde vragen:  

• Het routekaartje klopt niet (of niet helemaal), of er staan alleen 
een paar puntjes of zelfs alleen een vierkant.  

Dit is inderdaad een probleem, veel (vooral oude) libellenroutes 
zijn niet goed overgekomen in de database. We gaan hiermee aan 
de slag, maar dat kan nog even duren omdat andere dingen 
hoger op de prioriteitenlijst staan. U kunt gewoon uw route tellen 
zoals u altijd heeft gedaan. Omdat we voorrang willen geven aan 
het goed intekenen van routes die nu nog steeds geteld worden, 
is het fijn als u even een mailtje (meetnet@vlinderstichting.nl) 
stuurt als u ziet dat uw route niet goed is ingetekend. We gaan 
daar dan als eerste mee aan de slag. 

• Kan ik nog mobiel invoeren in het veld? 
Op dit moment kan dat alleen door op uw mobiele telefoon in de 
browser naar meetnet.vlinderstichting.nl te gaan, in te loggen en 
dan de eerste optie Tellen te kiezen (zie hiernaast). Elke 
ingevoerde vlinder wordt meteen opgeslagen in de database, 
maar er is wel een dataverbinding nodig. Avimap (van Sovon) 
werkt ook offline, maar kan nog even niet doorleiden. We werken 
eraan om dit binnenkort weer mogelijk te maken.  
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Geen belangrijke route?? 
Oplettende tellers hebben misschien gezien dat bij hun routegegevens een tijdje ook een vraag 

heeft gestaan ‘Belangrijke route?’ Bij sommige nieuw aangemaakte routes stond hier ‘nee’, bij 

sommige routes stond ‘ja, want….’ en bij de meeste routes stond niets. We kunnen ons 

voorstellen dat je gek opkijkt als je ‘Belangrijke route? Nee.’ ziet staan! Dit veld is inmiddels 

verborgen voor de tellers. Wij gebruiken dit achter de schermen om aan te geven voor welke 

routes we direct op zoek moeten gaan naar een nieuwe teller als de oude teller ermee stopt. 

Sommige routes maken bijvoorbeeld deel uit van een project, of er komt een zeldzame soort 

voor zoals de speerwaterjuffer. Maar ook alle routes waar wij ‘nee’ invullen, zijn 

superbelangrijk voor ons! Elke route telt en helpt ons om de trends van de soorten beter te 

kunnen berekenen. 

 

Vliegperiodes voorjaarssoorten 
De tellers van de soortgerichte routes voor de voorjaarssoorten hebben al apart een e-mail 

ontvangen, maar hierbij ook voor alle andere tellers de vliegperiodes van de voorjaarssoorten. 

Loopt u een route waarop één van deze soorten voorkomt? Probeer dan op z’n minst drie 

tellingen te doen in de aangegeven periode. Op die manier kunnen we het beste de trends van 

deze soorten berekenen. 

 

bruine winterjuffer 19 april t/m 23 mei 

noordse winterjuffer 19 april t/m 23 mei 

donkere waterjuffer 3 mei t/m 23 mei 

maanwaterjuffer 3 mei t/m 6 juni 

glassnijder 3 mei t/m 13 juni 

beekrombout 3 mei t/m 13 juni 

speerwaterjuffer 10 mei t/m 13 juni 

gevlekte witsnuitlibel 17 mei t/m 13 juni 

bruine korenbout 17 mei t/m 20 juni 

vroege glazenmaker 17 mei t/m 27 juni 

weidebeekjuffer 17 mei t/m 25 juli 

bosbeekjuffer 17 mei t/m 25 juli 

hoogveenglanslibel 17 mei t/m 20 juni 

sierlijke witsnuitlibel 17 mei t/m 20 juni 

oostelijke witsnuitlibel 6 juni t/m 18 juli 

 

  

Vers uitgeslopen beekrombout 

(foto: Janus Verkerk) 
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Libellencursussen 
Dit jaar zijn er weer libellencursussen, deze bestaan uit een online deel en een excursie. Voor 

veel van jullie, als ervaren teller, zal deze cursus niet nodig zijn maar hij is mogelijk wel 

interessant voor tellers die dit jaar of vorig jaar zijn begonnen met tellen of voor mensen in 

jullie omgeving. De online cursus en de excursie kunnen ook los van elkaar gevolgd worden. 

Informatie staat op http://www.vlinderstichting.nl/libellencursussen. De excursies zijn op zes 

locaties verspreid door het land gepland. Dit zijn plekken die goed toegankelijk zijn en waar 

veel verschillende soorten te verwachten zijn. Uiteraard zijn we afhankelijk van het weer, dus 

de datums kunnen een week verschoven worden als de verwachtingen slecht zijn. 

 

 
 

Jaarverslag 
Als het goed is, hebt u enkele weken geleden ons nieuwe jaarverslag op de deurmat gevonden. 

Dit krijgen alle tellers die hun adres hebben ingevuld bij hun persoonlijke gegevens. Mocht u 

het jaarverslag niet hebben ontvangen en dat wel willen? Kijk dan even in het invoerportaal of 

uw adres wel klopt. Als u dat aanpast, ontvangt u volgend jaar het jaarverslag wel. Het 

document is ook digitaal te lezen. 

 

 

Oproep: tellen in de Oisterwijkse bossen en vennen en op de Kampina 
Tot slot een oproepje voor tellers in de Kampina: 

 

Ik, Frans Boom, en mijn vrouw hebben onze eerste route, vlinderroute V0303 op de Kampina, 

elf jaar geleden overgenomen. De route wordt al geteld vanaf 1992, dus volgend jaar 30 jaar; 

maar wel met een paar gaten van een paar jaar ertussen omdat er iemand ziek werd of om 

andere reden stopte met tellen. Inmiddels tellen wij met nog een aantal andere tellers nog vijf 

andere vlinderroutes. Die vlinderroutes wil ik nog even volhouden, maar een teller erbij is wel 

welkom! 

 

Ook tel ik in de Oisterwijkse bossen en vennen twee algemene libellenroutes. Helaas krijg ik 

met de jaren wat last van mijn ogen. De kleine juffers worden dus te moeilijk, dus graag zou ik 

deze libellenroutes in dit prachtige gebied dit jaar overdragen aan een nieuwe teller.  

Natuurlijk ga ik dit jaar, 2021 nog tellen; voor degene die met mij voor een jaar mee wil tellen 

zou dit een uitgelezen kans zijn omdat jij dan na een jaar deze route alleen of met iemand 

anders die met jou mee wil zelfstandig kunt tellen. 

 

Blauwe juffertjes zoals deze speerwaterjuffer zijn vaak lastig te 

herkennen (Foto: Roy van Grunsven) 

http://www.vlinderstichting.nl/libellencursussen
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/79c0a573-1da7-4411-8be6-38eeaaeb875f.pdf
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Dus kom vooral meetellen met de 

vlinders; het is elk jaar weer spannend 

of je al die prachtige dagvlinders weer 

ziet zoals het oranjetipje, kleine 

ijsvogelvlinder, grote 

weerschijnvlinder en de kleine 

parelmoervlinder maar ook de 

dagactieve nachtvlinders zoals 

zuringspanner en de gamma-uil en de 

roodbandbeer. En hopelijk wil er 

iemand de libellenroutes overnemen, 

waar bijvoorbeeld de prachtige grote 

keizerlibel, de beekrombout en de 

koraaljuffer te zien zijn. Ze zijn zo 

mooi dat wij altijd blij zijn als wij weer 

kunnen gaan tellen. Wil je meer 

weten? Neem dan contact met ons op 

via meetnet@vlinderstichting.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 meetnetten@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 Meetprogramma 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 Meetprogramma 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 ontvangen’ uit te vinken. 

mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl
https://www.facebook.com/groups/1436954926601248/?fref=ts
mailto:meetnet@vlinderstichting.nl

