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Meetnet libellen  
 
 
April 2022 
 
 

Beste teller, 
 
Het 25e libellentelseizoen gaat van start! Vanaf 1 mei is het zover en wordt het 
libellenseizoen officieel ingeluid. De eerste tellingen zijn overigens al gedaan (23 
tellingen op 20 routes). Dit is helemaal prima, vooral de winterjuffers, maar ook vroege 
soorten zoals vuurjuffer, variabele waterjuffer en glassnijder kunnen al vliegen op 
mooie dagen in april. We wensen jullie allemaal veel plezier en natuurlijk mooie 
soorten toe in 2022! 
 
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 18 april t/m 15 mei 

noordse winterjuffer 18 april t/m 15 mei 
donkere waterjuffer 18 april t/m 15 mei 
maanwaterjuffer 2 mei t/m 5 juni 

glassnijder 2 mei t/m 12 juni 

beekrombout 2 mei t/m 12 juni 
speerwaterjuffer 9 mei t/m 12 juni 
gevlekte witsnuitlibel 16 mei t/m 12 juni 
bruine korenbout 16 mei t/m 26 juni 

vroege glazenmaker 16 mei t/m 3 juli 
weidebeekjuffer 16 mei t/m 24 juli 
bosbeekjuffer 16 mei t/m 17 juli 
hoogveenglanslibel 16 mei t/m 19 juni 
sierlijke witsnuitlibel 16 mei t/m 12 juni 

oostelijke witsnuitlibel 23 mei t/m 17 juli 
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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.  

 

 
 
Inzien van in het verleden getelde routes 
Sinds kort hebben we het mogelijk gemaakt om gegevens 
van oude routes ook weer in te kunnen kijken. Het kan zijn 
dat u daardoor opeens meer routes ziet als u nu inlogt in 
het meetnetportaal. Van deze in het verleden door u 
getelde routes kunt u de gegevens inzien en downloaden, 
maar u kunt geen gegevens meer aanpassen. 
 
 

Even opstarten aan het begin van het seizoen? 
Daar hebben we allemaal wel eens last van! Lees hier de ervaring van libellenteller 

Ronald Oost: 

 

Mozeskriebel… Waar ben ik nu weer aan begonnen? 
Enthousiast gemaakt. Libellen tellen, voor de 
Vlinderstichting. ‘Iets voor jou. Jij weet er veel van. Doe 
ik vlinders.’ Ach ja, waarom niet. Goed doel. Zingeving. 
Uitdaging. Van die dingen. Je kent het wel. Of niet. Dat 
kan ook natuurlijk. 
Maar goed, nu loop ik hier. Begin mei. Proeftellinkje. 
Leek me slim, even oefenen voordat ik ze op de site moet 
invullen. Dat blijkt nu, hier, niet eens zo'n heel dom idee. 
Wat zijn ze klein! En wat is nou ook alweer wat? Waar 
moet ik op letten en....waarom blijven ze nou niet even 
zitten?! Dat denk ik overigens altijd aan het begin van het seizoen hoor. Ik moet er 
altijd weer even inkomen. De dijk is trouwens behoorlijk steil, hier op het eerste stuk.  
Meteen aan het begin van de route scheert een (echte) libelle over het water. Blauwig, 
niet zo groot…eh….glassnijder. Ja. Bam! Die zit! Die zag ik van de week hier achter ook 
al. Opschrijven. Ik verlies mijn evenwicht en voorkom nog net dat ik in de sloot kieper. 
Om mijn nek heb ik niet alleen een kijker hangen, maar ook een plankje met daarop 
mijn zelfgemaakte formulier.  
Terwijl ik mijn “vangst” noteer, zie ik een blauwe juffer. Een eh…lantaarntje? Ja vast. 
Nee toch niet, te veel vlekken op achterlijf. Te groot ook. Ik pak de kijker. Onscherp. 
Fijne vogelkijker, maar niet echt voor dit kleine spul. Ik moet een paar passen achteruit. 
Valt niet mee. Gelukt. Waar zit ie nou?! Altijd je ogen op de juf(fer) houden, leerden we 
vroeger al op school. Even een geintje, want ondertussen ben ik hem weer kwijt.  
Benieuwd hoe het afloopt? Lees hier het hele verhaal en bekijk de foto’s. 
 

  

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/2fc79408-cb21-495a-bcf2-da801d010b08.pdf
https://www.zemois.nl/libellen-tellen/


De Vlinderstichting 2022 / Nieuwsbrief meetnet libellen 3 

Invoeren 
Een deel van de tellers doet het nog ‘ouderwets’: ze schrijven de waarnemingen in een 
boekje, en voeren thuis de resultaten in via meetnet.vlinderstichting.nl en dan de optie 
Invoeren. Maar steeds meer mensen willen de tellingen meteen in het veld op hun 
smartphone invoeren. Tot voor kort kon dat via de Avimap app van Sovon. Op dit 
moment is deze echter helaas nog niet beschikbaar; we hopen hem later dit voorjaar 
weer beschikbaar te krijgen. Tot dan kunt u wel gegevens invoeren door direct gebruik 
te maken van de website. Dit kan alleen als u een mobiel abonnement met data heeft 
(waarmee u dus overal internet heeft).  
Open de browser op uw mobiele telefoon (bijvoorbeeld Chrome) en typ zelf 
meetnet.vlinderstichting.nl in de adresbalk. U komt nu via uw telefoon in de 
meetnetapplicatie. 
 

• Klik op meetnet.vlinderstichting.nl op uw telefoon op het bovenste plaatje 
(Tellen). 

• Vul de temperatuur, windkracht en bewolking in en klik op Opslaan. 

• Voer het aantal libellen per soort op de eerste sectie in. 

• Ga bij naar de volgende secties. 
 

• Rond na de laatste sectie de telling af door onderaan (scroll naar beneden!) op 
Opslaan te drukken.  

 
De waarnemingen staan meteen in de database. Als u dus later thuis op u computer 
inlogt, zult u de telling meteen zien staan. 
 

 

Beekrombout 
Annemieke Ouwehand, boswachter in Twente ziet vaak huidjes van de beekrombout 

maar wilde ook de libel zelf zien: 

 

Langs de Buurserbeek ligt al enkele jaren 

een telroute voor de beekrombout. De beek 

is erg lang, meerdere telroutes zijn hier in het 

verleden uitgezet en opgenomen door 

wisselende personen. 

Sinds 2017 ben ik de teller van een route ter 

hoogte van het Buurserzand. In het begin 

moest ik nog echt leren kijken, maar 

inmiddels heb ik het redelijk onder de knie. 

Ondanks dat er vooral gekeken wordt naar 

de huidjes van deze libel, is het natuurlijk 

altijd leuk om volwassen dieren te zien. 

meetnet.vlinderstichting.nl
meetnet.vlinderstichting.nl
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Na een tip van een vrijwilliger ga ik vroeger op de dag dan gebruikelijk en onder wellicht 

wat bijzonderdere weersomstandigheden op pad. Op deze route sluipt de beekrombout 

vroeg op de dag uit, zodra er ook maar een klein 

zonnetje aanwezig is tref je ze al niet meer aan de 

beekoever. Wil ik dieren zien, dan moet ik voor 

10.00u, bij mist of direct na een regenbui, maar in 

ieder geval met een bewolkte lucht gaan kijken. In 

2021 ben ik er op die manier in geslaagd om 

meerdere volwassen dieren te spotten. Ook larven 

die net uit het water kwamen kruipen en dieren die 

bezig waren met uitsluipen trof ik ter plaatse. De 

route is maar een klein stuk van de beek, maar ik 

weet dankzij de vrijwilliger dat er op meerdere 

plekken beekrombouten te zien zijn. Bijzonder leuk 

om te tellen en goed om te weten dat de beek nog 

een populatie van deze bedreigde soort herbergt.  

 

 
Oproep: controleer uw routekaart! 
De laatste maanden zijn we bezig geweest met het beter intekenen van de 
routekaarten. Sommige routes stonden alleen als punten in ons systeem 
en van sommige routes hadden we zelfs alleen maar een kilometerhok. 
Het opnieuw intekenen is inmiddels bijna afgerond en we willen u als 
teller vragen om uw routekaart te controleren. Dat kan via het 
meetnetportaal. Na inloggen gaat u in het linkermenu naar ‘Mijn routes’.  
 
Klik daarna achter uw route op de knop Route informatie:  

 
In het volgende scherm krijgt u de kaart van de route te zien. Klopt deze kaart niet? 
Blijf gewoon de route tellen zoals u hem altijd al telt en geef door hoe uw route wel 
loopt. Dat kan via meetnet@vlinderstichting.nl. Bedankt! 
Er is één uitzondering: als u een route telt waarin een sectie bestaat uit meerdere uit 
elkaar liggende stukjes, dan klopt uw kaart per definitie niet. Het is namelijk niet 
mogelijk om dat in te tekenen in onze database. We zoeken nog naar de beste 
oplossing hiervoor. Dit geldt voor ongeveer 20 routes. 

https://meetnet.vlinderstichting.nl/
mailto:meetnet@vlinderstichting.nl
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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.  

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

