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Meetnet libellen  
 
 
Juni 2022 
 
 

Beste teller, 
 
Het libellenseizoen is in volle gang, de voorjaarssoorten zijn zelfs alweer bijna 
uitgevlogen. Met de tellingen die jullie tot nu toe hebben gedaan, kunnen we al een 
beetje in beeld brengen wat 2022 voor een libellenjaar is. En dat is opvallend goed! Er 
vliegen op de routes veel meer libellen dan gemiddeld. Het jaar is tot nu toe ongeveer 
vergelijkbaar met 2018, toen we zo’n zomers voorjaar hadden. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viervlek (foto: René Janssen) 
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De toppers van dit voorjaar 
Als we kijken naar welke soorten het dan zo goed doen dit jaar, zijn dat vooral een 
aantal hele gewone soorten, zoals gewone oeverlibel, grote keizerlibel, lantaarntje, 
azuurwaterjuffer en variabele waterjuffer. Maar ook de vuurlibel vliegt uitzonderlijk 
goed! 
 

 
 
Riviersluiptelling – help mee! 
Het is weer tijd voor de rivierrombout! 
Larvenhuidjes kunnen nu gevonden worden 
langs de oevers van grote rivieren. Zoeken is 
het gemakkelijkst op zandstrandjes, maar ook 
in de vegetatie of op basaltblokken kan de 
soort uitsluipen. Met de Riviersluiptelling 
willen we graag in beeld brengen hoe de 
rivierrombout het in Nederland doet. Helpt u 
mee? Een kwartier zoeken is al genoeg om een 
goede telling te doen. En heeft u geen huidjes 
gevonden? Ook dat horen we graag, want 
nultellingen zijn voor de analyse enorm 
belangrijk! 
Als u mee wilt doen, moeten wij uw account 
even koppelen aan de Riviersluiptelling. 
Reageer op deze nieuwsbrief, dan maken we 
dat in orde en kunt u aan de slag. Huidjes 
zoeken is het meest zinvol tot ongeveer half 
juli. 
Informatie is ook te vinden op 
www.vlinderstichting.nl/riviersluiptelling. 
 
 
 

http://www.vlinderstichting.nl/riviersluiptelling
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Transgender?? 
Teller Sander Pruiksma kwam begin juli deze gewone oeverlibel tegen. Is dit nou een 
mannetje, een vrouwtje of toch een transgender? 
Wanneer libellen uit hun huidje kruipen, hebben ze ongeveer twee weken nodig om te 
rijpen. Dat betekent dat ze hun geslachtsorganen ontwikkelen, maar ook dat ze hun 
eigen kleur krijgen. Mannetjes van de gewone oeverlibel kruipen uit hun huidje met 
dezelfde kleuren als de vrouwtjes: geel met twee zwarte lengtestrepen. In de loop van 
de twee weken kleuren ze langzaam blauw. Dit is dus om het zo maar te zeggen een 
gewone oeverlibel-jongen in de puberteit! 
 

 

 
Vliegperiodes zomersoorten  
De tellers van de soortgerichte routes voor de zomersoorten hebben al apart een e-
mail ontvangen, maar hierbij ook voor alle andere tellers de vliegperiodes van de 
zomersoorten. 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. 
 
Zuidelijke keizerlibel 30 mei t/m 14 augustus 
Gevlekte glanslibel 6 juni t/m 24 juli 
Gewone bronlibel 6 juni t/m 31 juli 
Zuidelijke oeverlibel 13 juni t/m 7 augustus 
Beekoeverlibel 13 juni t/m 14 augustus 
Rivierrombout (huidjes) 20 juni t/m 24 juli 
Kleine tanglibel 20 juni t/m 14 augustus 
Gaffellibel 4 juli t/m 21 augustus 
Zuidelijke glazenmaker 11 juli t/m 21 augustus 
Groene glazenmaker 11 juli t/m 28 augustus 
Bandheidelibel 11 juli t/m 28 augustus 
Kempense heidelibel 11 juli t/m 28 augustus 

  
 
  

Sander Pruiksma 

Kempense heidelibel (foto: Jurriën van Deijk) 
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Bosbeekjuffer 
De bosbeekjuffer is een prachtige soort die voorkomt langs schone, zuurstofrijke 
bosbeken. Het is belangrijk dat de beken een natuurlijke loop hebben en meanderend 
door het landschap gaan, zodat er een grote variatie is in stroomsnelheid. De beken 
zijn meestal grotendeels beschaduwd, maar op sommige plekjes moet juist de zon 
schijnen zodat ze op kunnen warmen. Ook moeten er plekken zijn waar de 
stroomsnelheid wat lager is en waar wat waterplanten groeien, want daarin worden 
de eieren afgezet. 
De bosbeekjuffer komt voor in de Achterhoek, Noord-Brabant en Zuid-Limburg. We 
zoeken in deze regio’s tellers die soortgerichte routes voor de bosbeekjuffer willen 
lopen. Misschien woont u in één van deze regio’s en kent u iemand die dit zou willen 
doen? Voorkennis van libellen is niet nodig! 
 

 
 
 
Wilt u ook 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 contact met ons willen, 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.  

Bosbeekjuffer (foto: Tim Termaat) 
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