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De KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland 
(LWZK) is een van de acht werkgroepen van de 
KNNV afdeling Haarlem en omgeving. De oprichting 
op 10 december 1997 was een gevolg van de 
waarnemingsactiviteiten in de Amsterdamse Water-
leidingduinen in de periode 1995 - 1997 onder    
leiding van Marcel Wasscher. De nu bijna  zes jaar 
oude libellenwerkgroep heeft de goede gewoonte 
elk jaar een waarnemingenverslag samen te stellen 
en te versturen aan belangstellenden. Zo ontvingen 
wij het waarnemingenoverzicht 2003.  Het verslag   
(50 p.) bevat zeer overzichtelijke tabellen en is 
daarmee voor de werkgroep een stimulans om hun 
vrij-willigerswerk voort te zetten. Zevenentwintig     
monitoringsroutes zijn er door de werkgroep tijdens 

het libellenseizoen 
2003 gevolgd.  
Er zijn 33 libellen-
soorten in het werkge-
bied waargenomen. 
Opmerkelijke nieuw-

komers daarbij zijn de 
Zadellibel Hemianax ephippiger , Smaragdlibel Cor-
dulia aenea en de Bruine korenbout Libellula fulva. 
De CWNO is ter beoordeling gevraagd.  
Andere soorten die in positieve zin in 2003 zijn op-
gevallen zijn de Gevlekte witsnuitlibel Leuchorrhinia 
pectoralis , Vroege glazenmaker Aeshna isosceles,    
Bruine winterjuffer Sympecma fusca en de Glas-

snijder Brachytron pratense. 
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nodig was en Wilbert, een meesterkok naar later 
bleek, bood zelfs aan zondag te koken. Frans wierp 
zich op aangekoekte pannen, waarin hij zeer 
ervaren oogde. En ieder poetste en boende totdat 
alles weer schoon was. 
 

Zondag gingen we met Lisette Heikoop op stap en 
togen naar de Freulevijver, de Cascden en via de 
Pûpedobbe naar de Sânpoel. Onderweg kwamen 
we in de bossen Dalkruid tegen. 
 

Thuis gekomen lekker buiten op de bank bijkomen 
met een drankje. We kregen wel trek, want er 
stegen de meest verrukkelijke geuren uit de keuken 

op. Wilbert, bijgestaan door zijn vriendin Valentien    
maakten tomatensoep met laurier, een risotto met 
groentesaus, gehaktballen in rode wijn met appeltjes 
en voor de vegetariërs een omelet opgefrist met 

citroenschil. 
’s Avonds keken we armen en 
benen weer na op aanwezige teken 
en het was een paar keer flink raak. 
Gelukkig hadden we een ingenieuze 
tekenpincet die ons snel verloste 
van de bloeddorstige beestjes. 
 

Maandag regende het licht. Nie-
mand vond dat het erg, aangezien 
het tot dan toe prachtig weer was 
geweest. Besloten werd om die 
ochtend te besteden aan het deter-
mineren van libellenhuidjes. Verder 
werd de boerderij schoongemaakt, 
brood en beleg verdeeld en som-
migen togen wellicht wat eerder dan 
het plan was naar huis. 

 

Een voldaan gevoel zo’n weekend in de vrije natuur 
met aardige mensen! 
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Koraaljuffer Ceriagrion tenellum ♀ typica 

Bezochte locaties 

 

28-05-2004,  “Pûpedobbe”  4 soorten 

29-05-2004, Heideven op Allardsoog  6 soorten 

29-05-2004, Ringven SBB  9 soorten 

29-05-2004, Finepoel/Schanspoel  5 soorten 

29-05-2004, Bovenloop slenkje   5 soorten 

29-05-2004, Skrobberheide op de Slotplaats   10 soorten 

29-05-2004, Freulevijver  5  soorten 

29-05-2004, De Cascaden  5  soorten 

29-05-2004,  Ven bij Zijlstra  4 soorten 

30-05-2004, Pûppedobbe 9 soorten 

30-05-2004, De Sânpoel  10 soorten 

30-05-2004, Heulerpoel  7 soorten 

30-05-2004, Boven Tjonger/Haulerpolder  4 soorten 


