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Libellenlarvenhuidjes determinatietabel 
 

 

 

Jan-Willem van Velzen en Thijs van Trigt hebben een determinatietabel ontwikkeld voor het deter-
mineren van libellenlarvenhuidjes van Nederland voor de Anisoptera. Deze publicatie is met kaft 
en gedocumenteerd met foto's van larvenhuidjes. 

  

De tabel is te bestellen door € 9, 50 over te maken op bankrekeningnummer 3281.13.174   tnv. Th. 
van Trigt,  De Zilk,  ovv.  larvenhuidjestabel en uw naam en adres, zodat we weten naar wie we de 
tabel kunnen sturen. U kunt ook uw naam en adres telefonisch doorgeven aan  Th.van Trigt  tel. 
0252 - 524079. Bij bestelling van meerdere exemplaren kunt u het bedrag vergroten. De bestel-
lingen worden vanaf september naar u toe gestuurd. 

  

Wij wensen iedereen alvast veel determinatie plezier met deze tabel  ! 

 

Th. van Trigt en J.-W. van Velzen 

NVL Activiteitencoördinator  

Het bestuur is op zoek naar een activiteitencoördi-

nator.   

Taakomschrijving: Organisatie van weekenden en 

excursies. Organisatie van de libellendag  en een 

coördinerende functie met betrekking tot  region-

ale initiatieven.   

Wanneer u dat leuk lijkt om te doen neem dan 

contact op met Evert Ruiter, 038-4550891. 

Het Bestuur 

Begin mei is de werkatlas 

“Libellen in Drenthe “ verschenen. 

De Libellenwerkgroep Drenthe 

heeft dit boekje samengesteld om 

de komende jaren gericht en effi-

ciënt de Drentse libellenfauna te 

inventariseren. Het doel is om 

over enkele jaren een ‘echte’ at-

las van de Libellen in Drenthe het 

levenslicht te laten zien. Het 

boekje is uiteraard ook bedoeld 

voor libellenliefhebbers buiten de 

provincie.  

 

Het tot stand komen van dit 

boekje is mede mogelijk gemaakt 

door financiële steun van EIS-

Nederland en De Vlinderstichting. 

In het boekje wordt de verspreid-

ing besproken van de tot nu toe 

46 libellensoorten die in de pe-

riode 1995 tot en met 2003 in 

Drenthe zijn waargenomen. Van 

elke soort zijn verspreidingskaart-

jes gemaakt,  op basis van 

gegevens die afkomstig zijn uit 

het landelijk databestand.  

 

De werkatlas  ISBN 90-9018267-5 is 

een gebonden boekje in A5 formaat 

met 59 zwart-wit foto’s en 46 ver-

spreidingskaartjes. Het is te bestellen 

voor € 9,- bij de Libellenwerkgroep 

Drenthe. Het bedrag kunt u storten op 

Postbankrekening 96.97.486 t.n.v. 

Libellenwerkgroep Drenthe, Assen 

onder vermelding “werkatlas” . U krijgt 

de werkatlas dan thuis gestuurd. 

  

Libellenwerkgroep Drenthe 

g.abbingh@hetnet.nl 

Libellenwerkatlas Drenthe 

 LN weer operationeel 

Door computerproblemen is de email 

nieuwsbrief LN enige tijd afwezig 

geweest.  Wilt u de nieuwsbrief weer 

ontvangen ? Stuur dan even een 

mailtje naar Remco Hofland  e-mail: 

remcohofland@hetnet.nl . 


