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Het beschermingsplan Eind 2002 werd een start

gemaakt met het soortbeschermingsplan groene glazenma-

ker. In verschillende provincies zijn inmiddels bescher-

mingsprojecten gestart. Het initiatief voor deze projecten

wordt vaak genomen doorde provincies zelf en ze worden

ondersteund of uitgevoerd doorde coördinator van het

soortbeschermingsplan (Jandirk Kievit van de provincie

Utrecht) en De Vlinderstichting in samenwerking met

terreineigenaren. In Groningen was zelfs al vóór 2002

gestart met een beschermingsplan.

West-Neder-

land In West-

Nederland zijn

verschillende

beheermaatre-

gelen uitge-

voerd in 2003

en 2004, zoals

in de Krimpe-

nerwaard bij

Bergambacht,

in de provincie

Utrecht bij Zegvelderbroek en Rondweg en in de Uithoornse

Polder. In hoeverre die maatregelen ook daadwerkelijk een

toename van het aantal groene glazenmakers opleveren

moet nu worden afgewacht. Helaas zijn hier ook gebieden

waar nog extra aandacht nodig is voordat kwijnende popula-

ties van de groene glazenmaker zich weer herstellen. Een

Aeshna viridis

The species protection plan for the dragonfly.Aeshna viridis in the

Netherlands is now well under way. Starting in 2002, the

programme follows a course of survey, analysis, development of

conservation measures and implementation for each province. In

2003, measures were taken to improve the habitat of Aeshna

viridis in the provinces ofNoord-Holland, Utrecht and Zuid-Holland.

In 2004, data were collected In Friesland on both the dragonfly and

Stratiotes aloides. Togetherwith data from the provinces of

Groningen, Drenthe and Overijssel, these will be used to design

appropriate measures.

Al eerder werd in dit blad bericht over de bescherming

van de groene glazenmaker (Vlinders 2003 (3)). Sinds-

dien is er veel gebeurd. In 2003 lag het accent bij de

werkzaamheden in de provincies Noord-Holland,

Utrecht en Zuid-Holland. In 2004 zijn daar activiteiten

bijgekomen in Friesland en Overijssel. Bij de projecten

wordt per provincie een traject doorlopen van inventari-

satie en analyse naar planvorming en uitvoering.
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Graafwerk in de Uitheemse Polder.
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or de groene glazenmaker
voorbeeld hiervan is het

gebied rond Gouda waar de

populatie groene glazenma-

ker schrikbarend is teruggelo-

pen.

Noord-Nederland De activi-

teiten in Noord-Nederland

hebben in 2004 een flinke

stimulans gekregen door een

initiatiefvan It Fryske Gea en

de provincie Friesland.

Gecoördineerd door Peter de

Boer is een groep van onge-

veer dertig vrijwilligers aan

de slag geweest met het ver-

zamelen van gegevens over

de groene glazenmaker en

krabbescheer (kijk voor de

eerste resultaten op

www.hynstebiter.nl). In Gro-

ningen zijn vrijwilligers actief

op initiatief van Flerman de

Fleer. Met de verzamelde

kennis en gegevens uit Gro-

ningen, Drenthe en Overijs-

sel kunnen naar verwachting ook in deze provincies goede

voorstellen worden ontwikkeld voor de uitvoering van maat-

regelen. Dit om ervoor te zorgen dat zowel in West- als in

Noord-Nederland de groene glazenmaker blijvend kan wor-

den aangetroffen in grote gezonde populaties.

Stapsteen Maar ook dan blijven er nog wel wensen voor

deze bijzondere soort over. Zo begint zich laagveen te vor-

men in de oostrand van Flevoland. In het Flarderbos, niet

ver van Flarderwijk, komt al heel wat krabbescheer voor.

Het zou geweldig zijn als dit gebied zich zou kunnen ontwik-

kelen tot een eerste ‘stapsteen’ tussen de groene glazen-

makerpopulaties in Noord- en West-Nederland. De eerste

waarneming van de groene glazenmaker uit Flevoland zal

zeker worden gemeld op de website www.groeneglazenma-

ker.nl, waar nog veel meer informatie is te vinden over de

bescherming van deze

Op de Landelijke Dag van De Vlinderstichting (zie blz. 25) zal

Jandirk Kievit een presentatie geven over het beschermingsplan.

Unieke filmbeelden, gemaakt door Annette van Berkei, over het

leven van de groene glazenmaker zijn voor het eerst beschikbaar

en maken onderdeel uit van deze presentatie.

Resultaten van een inventarisatie van krabbescheer in de Krimpenerwaard (groene bolletjes) gemaakt door

vrijwilligers met coördinatie van Anton van Jaarsveld. In rood is het resultaat van een vergelijkbare inventarisa-

tie in 1991 te zien. In belangrijke delen van de Krimpenerwaard is een achteruitgang waarneembaar, maar

ook enkele gebieden lijken te zijn vooruitgegaan. Dit kaartje geeft het overzicht; bijzonder was dat bij beide

inventarisaties tot op sloot nauwkeurigwerd geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat met name het gebiedvlak

onder Gouda sterk is achteruitgegaan.

Jaap

Bouwman

Wordt het Harderbos een stapsteen tussen Noord- en West-Nedertand?
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