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's Ochtends ging ik van 
huis met de nodige twijfels 
of het wel droog zou 
blijven. Maar hoe dichter 
de trein het station 
Wolvega naderde hoe 
meer de lucht opklaarde. 
Nauwelijks uitgestapt werd 
ik al opgemerkt, vriendelijk 
toegewoven en daarna 
begroet, waarna het 
gezelschap naar het huis 
van de beheerder van het 
"Fryske Gea"-terrein reed. 
Daar werden we onthaald 
op heerlijke koffie met 
koek en werd het 
gezelschap aangevuld met 
enige plaatselijk bekende 
libellenkenners. Na deze 
koffiepauze gingen we 
direct te voet het veld in. Het was fantastisch 
hoeveel libellen we hier 
zagen (zie de tabel voor 

aantallen en soorten). Na in het 
terrein een ronde te hebben 
gemaakt was het lunchtijd, waarbij 
ons weer van alles aangeboden 
werd. Het weer werkte ook mee en 
de zon ging schijnen. Onder deze 
prima omstandigheden maakten we 
een schitterende boottocht over de 
Linde. Vervolgens gingen we aan 
land en zagen we weer vele libellen. 
Hoogtepunt was zonder meer de 
waarneming van de Gevlekte 
glanslibel. Ook de aantallen van de 
Bruine korenbout waren 
indrukwekkend. Na de terugtocht - 
het was inmiddels behoorlijk warm 
weer geworden - werden we nog 
royaal op frisdrank getrakteerd. 
Het was een voortreffelijke excursie, 
waarvoor we hier onze gastheren 
nogmaals willen bedanken! Alleen 
was het jammer dat slechts twee 
leden, van buiten Friesland 
aanwezig waren. De wegblijvers 
hebben echt een heerlijke dag 
gemist.   
    

Etienne van Dissel 
 

Libellensoort  Driessenpolder Lange Haag 

Variabele waterjuffer   Coenagrion pulchellum >100 >100 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 1 4 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas 6-25 >100 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 6-25 26-50 

Lantaarntje Ischnura elegans 26-50 >100 

Glassnijder Brachytron pratense 1 6-25 

Viervlek Libellula quadrimaculata 5 >100 

Smaragdlibel Cordulia aenea 6-25 6-25 

Bruine Korenbout Libellula fulva 6-25 51-100 

Vroege glazenmaker Aeshna isosceles 1 6-25 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 5 26-50 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum - 3 

Gevlekte glanslibel* Somatochlora flavomaculata - 2 

Tabel  Libellen waarnemingen in de Linde-vallei (Friesland) 

Opmerking: * Van de gevlekte glanslibel zijn twee zekere exemplaren en drie 
waarschijnlijke exemplaren waargenomen 
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Dit mannetje Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata  werd in 
de Lindevallei  ter determinatie gevangen en weer losgelaten. 

Weergaloos mooi... ! 

Een impressie van de N.V.L. excursie op 15 juni naar de Linde-vallei (Friesland). 

Omdat ik de Friese taal niet machtig ben heb ik ervan afgezien om hierboven te zetten zoiets als :  
" Moai sunder waerga " maar besloten hiervan een vrije vertaling weer te geven.   


