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Bruine winterjuffer Sympecma fusca 
in Noord- Drenthe 

Tijdens mijn vakantie (half augustus) vond ik Bruine 
winterjuffers (redelijk vers) in een slootje aan het 
Leekstermeer (coord. 224.1-577.1 en 224.0-577.5). 
Ik zag zeker drie exemplaren. Eén ervan vloog langs 
de oever van de Leekstervaart (tweede coördinaat) 
tussen het Leekstermeer en Leek.  Tot nu toe zijn 
van de Bruine  winterjuffer alleen waarnemingen in  Z
-W Drenthe bekend. 
 

Rob van der Es 

Nieuws over Gomphus flavipes in het kader van 
de inhaalslag habitatrichtlijnsoorten. 
 

Leukste nieuws is dat de soort nu in bijna elk 5 bij 5 
kmhok langs de IJssel is aangetroffen. 
De eerste twee weken van juli 2004 is er veel veld-
werk uitgevoerd voor het in kaart brengen van de 
verspreiding van de Rivierrombout. Bijna alle 5 bij 5 
km-hokken waar de soort nog niet was waarge-
nomen zijn in de afgelopen periode bezocht. Door 
het aanhoudende matige weer is het veldwerk vrij 
laat van start gegaan. Hierdoor waren de gevonden 
aantallen vrij laag. Het veldwerk is uitgevoerd door 
Pepijn Calle (Maas), Vincent Kalkman (Maas), KD 
Dijkstra (IJssel), Jaap Bouwman (Maas). Aanvullen-
de waarnemingen werden ontvangen van Bram 
Koese, Marcel Wasscher, Ernst Jan Haafen en Evert 
Ruiter.    
Hoewel we eigenlijk al wisten dat de soort verspreid 
door het hele rivierengebied aanwezig is waren de 
resultaten toch erg leuk. Het was reeds bekend dat 
de soort op meerdere plekken langs de IJsel 
voorkomt. Toch was het verrassend dat de soort 
bijna in elk 5 bij 5 km-hok aangetroffen kon worden. 
In het centrale rivierengebied was de soort reeds 

bekend van een groot aantal hokken (zie waarne-
mingenverslag 2004). De soort is daar vooral alge-
meen langs de Waal. Toch konden er dit jaar ook 
hier weer enkele nieuwe 5 bij 5 kmhokken voor de 
soort gevuld worden. Veel minder waarnemingen 
zijn bekend van de NederRijn en tot dit jaar werd de 
soort niet verder westelijk werd aangetroffen dan 
omgeving Rhenen en Wageningen. Begin juli is de 
soort zo’n 30 km westelijker aangetroffen (Lek) en 
de soort is nu op minder dan 10 km van de Domtor-
en taangetroffen.  
De Maas blijft voor de Rivierrombout de slechtste 
rivier. De meeste 5 bij 5 kmhokken van de Maas zijn 
reeds bezocht en nergens heeft dit succes opgelev-
erd. De rivier is hier voor een groot deel ingebed en 
bijna nergens zijn strandjes aanwezig. Komende 
jaren moet hier wel verder worden gezocht aangezi-
en er vast op enkele plekken kleine populaties aan-
wezig zijn. Huidjes van de soort zijn tot half augustus 
te vinden en we hopen dat er nog mensen zijn gaan 
kijken. Vooral langs de Lek moet de soort nog om 
meerdere nieuwe plekken te vinden zijn. 
 

Vincent Kalkman & Jaap Bouwman 

Gomphus flavipes  ♂ 
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Inhaalslag Rivierrombout  

Vuurlibellen 

Dit jaar noordelijke waarnemingen van Vuurlibellen 
Crocothemis erythraea in Flevoland en Drenthe . Hi-
eronder enkele vondsten: 
 

1. Kuinderbos (Flv) twee exemplaren (vangst),   10
-8, De Vlinderstichting 

2. Uffelter Binnenveld (Dr) 1 ♂  18-8, P.van Wely 

3. Nijenslekerveld (Dr)  1 exemplaar (vangst) 28-8, 
J. Bredenbeek. 

 


