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Landelijk Meetnet Libellen - nieuwsbrief 
 

29 april 2015 

 

 

Beste libellenteller, 

 

Het is nog pril, maar het libellenseizoen is inmiddels echt van start gegaan. De eerste 

vuurjuffer met foto werd dit jaar gemeld op 6 april. In de weken daarna werden van 

vrijwel alle voorjaarsoorten de eerste verse exemplaren weer gemeld. Dit betekent dat 

ook het ‘officiële’ monitoringseizoen weer gaat beginnen. 

We wensen alle libellentellers weer veel plezier met tellen en we zien de resultaten met 

interesse tegemoet!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 mei: start nieuwe telseizoen 
Net als voorgaande jaren loopt het libellentelseizoen van 1 mei t/m 30 september. Vanaf 

komende  vrijdag kunnen de algemene routes dus weer worden geteld, zodra het weer 

geschikt is (minimaal 13 
o
C met zon en weinig wind). 

Tellers van soortgerichte routes hebben de telperioden van de lentesoorten al 

doorgekregen. We vermelden ze hier nog een keer: 

 

bruine winterjuffer 20 april t/m 17 mei 

noordse winterjuffer 20 april t/m 17 mei 

donkere waterjuffer 27 april t/m 17 mei 

glassnijder 4 mei t/m 19 juni 

beekrombout 11 mei t/m 21 juni 

speerwaterjuffer 11 mei t/m 21 juni 

vroege glazenmaker 11 mei t/m 28 juni 

sierlijke witsnuitlibel 18 mei t/m 28 juni 

bruine korenbout 18 mei t/m 5 juli 

gevlekte witsnuitlibel 18 mei t/m 5 juli 

hoogveenglanslibel 18 mei t/m 11 juli 

bosbeekjuffer 18 mei t/m 26 juli 

weidebeekjuffer 18 mei t/m 26 juli 

gevlekte glanslibel 25 mei t/m 26 juli 
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Gezocht: tellers voor nieuwe routes 
Om het aantal telroutes goed op peil te houden hebben we  ook dit voorjaar weer 

oproepen geplaatst voor het starten van nieuwe telroutes. In dit nieuwsbericht en dit 

nieuwsbericht leest u daar meer over. 

Verschillende nieuwe tellers hebben zich al aangemeld, dus dat is hartstikke mooi! Maar 

mocht u ons kunnen helpen om meer mensen te interesseren voor deelname aan het 

libellenmeetnet dan wordt dat zeer gewaardeerd. En ook als u zelf een extra algemene of 

soortgerichte route wilt tellen horen we dat uiteraard graag. We zullen dan zo vroeg 

mogelijk in dit libellenseizoen op locatie langskomen om de nieuwe routes uit te zetten.  

 
 
Nieuwe database 
Inmiddels is ons online invoersysteem tien jaar oud. Dat is in een mensenleven niet veel, 

maar in de internetwereld is het stokoud. En af en toe lopen we ook tegen de beperkingen 

op. We gaan daarom de komende twee jaar langzaam over op een nieuwe database en 

een nieuw invoerportaal. Het nieuwe systeem zal vooral veel meer mogelijkheden voor u 

als gebruiker gaan bevatten.  

Wilt u meedenken over die nieuwe mogelijkheden? Dat kan! Stuur een mailtje naar 

meetnetten@vlinderstichting.nl om u aan te melden.  

Vanzelfsprekend doen wij ons best om te zorgen dat u gewoon kunt blijven invoeren 

zonder overlast. Daarnaast proberen we alles zo intuïtief mogelijk te maken en goed te 

begeleiden. Tenminste tot het einde van dit libellenseizoen blijven we het ‘oude’ systeem 

gebruiken. We houden u op de hoogte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Facebookgroep libellenmonitoring 
Op Facebook hebben we een groep opgericht waarin libellentellers hun ervaringen 

kunnen uitwisselen. Dit in navolging van de Facebookgroep Vlindermonitoring, die een 

groot succes is gebleken. Lijkt het u leuk om met de libellengroep mee te doen, dan kunt u 

zich aanmelden bij: https://www.facebook.com/groups/1436954926601248/. 

Het is een besloten groep, dus u moet misschien even wachten op toegang. U kunt zich 

aanmelden via de knop op die pagina. 

 

 
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.  

 

 

http://www.libellennet.nl/actueel.php?id=1213&p=a
http://www.libellennet.nl/actueel.php?id=1224
http://www.libellennet.nl/actueel.php?id=1224
https://www.facebook.com/groups/1436954926601248/
mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl
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Contact 
Mocht u contact met ons willen, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 

 

Team Landelijk Meetnet Libellen 

Tim Termaat 

Kim Huskens 

José Kok 

Gerdien Bos 

Tel.: 0317-467346 

E-mail: meetnet@vlinderstichting.nl  

 

 
Deze nieuwsbrief wordt via email 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. 

mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl

