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Beste libellenteller, 

 

Wat een prachtig weer hebben we vorige week gehad! De eerste bruine winterjuffers en 

vuurjuffers kwamen massaal tevoorschijn. Tijd om het nieuwe libellenseizoen ook officieel 

te starten. Vanaf aanstaande dinsdag, 1 mei, kunt u uw libellenroutes weer tellen en 

invoeren in het meetnetportaal. Telt u een route met winterjuffers, dan mag u al eerder 

beginnen. We hopen dat u het komende seizoen, tot eind september, weer tweewekelijks 

of zelfs wekelijks uw route(s) wilt tellen. 

 

Zuidelijke soorten en voorjaarsvorst 
Het vroege voorjaar van 2018 heeft een bijzonder verloop gehad met een milde periode 

en daarna late vorst. De libellen leken laat op gang te komen, maar hebben dat snel 

ingehaald toen het half april warm werd. Late vorstperiodes zijn in Nederland niet heel 

uitzonderlijk, maar de laatste keer dat we dit zo sterk hadden, is wel even geleden. De 

libellensoorten die van oudsher in Nederland voorkwamen, kunnen hier prima tegen, 

maar het is maar de vraag wat voor invloed dit heeft op de zuidelijke soorten die de 

afgelopen decennia Nederland binnen gekomen zijn, zoals vuurlibel en kleine 

roodoogjuffer. Sommige libellen overwinteren als ei, maar veel soorten ook als larve. De 

larven zitten in de winter vaak veilig verscholen om in het voorjaar weer naar de 

ondiepere delen te komen. Bij een late vorstperiode na een relatief warme periode zoals 

dit jaar, zitten ze mogelijk al in de ondiepe delen en zijn daarmee kwetsbaar. Voor 

zuidelijke soorten die niet aangepast zijn aan dit klimaat, kan dat een probleem zijn. Het 

wordt dit jaar dus interessant om te kijken of deze zuidelijke soorten een klap hebben 

gehad of dat ze zich hier weinig van aantrekken. 

 

 

De kleine roodoogjuffer overwintert als larve. 
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Het jaarverslag 
Met uw resultaten van vorig jaar hebben we weer een nieuw jaarverslag gemaakt. U heeft 

deze als het goed is via de post ontvangen. Wanneer u interesse heeft in de pdf, kunt u 

deze online hier downloaden en lezen. 

 

Heeft u al een keuze gemaakt voor het nieuwe telsysteem? 
We hebben in de vorige nieuwsbrieven geschreven over de overstap naar het nieuwe 

telsysteem. Bij het jaarverslag heeft u ook een vernieuwde handleiding gekregen, waarin 

de nieuwe methode beschreven wordt. 

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 in het invoerportaal 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. 

 
Adressen 
De website en database achter meetnet.vlinderstichting.nl zijn vernieuwd, maar we 

hebben ons best gedaan om het zoveel mogelijk op de ‘oude’ te laten lijken. Een puntje 

om op te letten: de adressen zijn nu losgekoppeld van het centrale systeem van De 

Vlinderstichting. In het menu bij Instellingen moet u zelf uw adresgegevens aanpassen (en 

onderaan op Wijzig klikken) als die veranderen. Als u geen jaarverslag in uw brievenbus 

hebt gevonden, is het mogelijk dat hier nog een oud adres staat. Ook wijzigingen in uw e-

mailadres moet u hier zelf bijhouden. Deze e-mailnieuwsbrief gaat alleen naar de tellers 

die op deze pagina het item Nieuwsbrief abonnement op JA hebben staan. 

 

Teken 
Op sommige routes hebben tellers last van teken, en dat is vaak erg vervelend en soms 

zelfs gevaarlijk. In onze ervaring werkt anti-tekenkleding bijzonder goed tegen teken. En ze 

houden ruwweg tachtig wasbeurten ook hun anti-tekenwerking. Deze anti-tekenkleding is 

te koop bij gespecialiseerde bedrijven (vaak voor werkkleding voor boswachters), maar 

ook online. Een van de bekendere merken is Rovince (webshop.rovince.nl). 

 

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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