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Monitoring 

Inmiddels hebben we het zevende telseizoen voor de 
libellenmonitoring achter de rug en zijn er meer dan 
500 routes actief. Ondanks deze grote hoeveelheid 
routes kan het natuurlijk altijd beter. Om een zo’n 
volledig mogelijk beeld te krijgen van de verandering 
van de libellenfauna zijn we op zoek naar tellers voor 
een aantal gebieden in het nieuwe seizoen van 2005. 
Een deel hiervan heeft betrekking op soortgerichte 
routes, daarnaast zijn we voor bepaalde regio’s ook 
nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om 
een algemene route te tellen. De soorten en        
gebieden die binnen het meetnet de grootste prioriteit 
hebben, staan hieronder genoemd. Mocht je        
interesse hebben, dan kun je contact opnemen met 
een van ons (adres zie onderaan) en dan komen we 
begin 2005 bij je langs om samen de route uit te  
zetten. Ook als je algemene vragen hebt over het 
meetnet libellen, dan kun je bij ons terecht. 

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) 
De gevlekte witsnuitlibel heeft in Nederland twee 
belangrijke bolwerken. In het westen van het land 
rond Loosdrecht en de laagveengebieden van de 
Wieden en de Weerribben. Daarnaast bevinden zich 
nog enkele (veelal kleine) populaties verspreid door 
het land. Vanwege de zeldzaamheid van de soort is 
het wenselijk dat vrijwel alle populaties worden    
geteld. Een groot deel van de plekken wordt al geteld 
maar voor een aantal locaties worden nog tellers 
gezocht. Vooral in de Wieden en Weerribben en bij 
Loosdrecht zijn extra routes belangrijk, omdat deze 
gebieden habitatrichtlijngebieden zijn. 

 IJsbaan Castricum 

 Ontbrekende plekken Weerribben 

 Wieden 

 Rottige meente 

 Extra route bij Loosdrecht 

 

Groene glazenmaker (Aeshna viridis) 
De Groene glazenmaker is voor zijn verspreiding 
strikt gebonden aan krabbescheervegetaties. De 
populaties bevinden zich met name in de 
laagveengebieden van west en noord Nederland. 
Momenteel zijn er ongeveer 22 soortgerichte routes 
actief voor de Groene glazenmaker. Er zijn echter 
nog steeds vrij veel populaties die nog niet worden 
geteld.  

 Alde ie (Gorredijk) 
 Doezumermieden (ten oosten van Drachten) 
 Eernewoude (ten westen van Drachten)  
 Lindevallei (bij Wolvega) 
 Nieuwhorne (ten oosten van Heerenveen) 
 Stadskanaal  
 Weerribben 

 Zegveld (bij Woerden) 
 

Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) 
Momenteel zijn er een aantal populaties van de    
Gewone bronlibel bekend. Hiervan worden de   
meeste reeds geteld. Toch geldt dit niet voor de 
meest bekende vliegplaats van de Gewone bronlibel 
bij de Meinweg. 

 Bosbeek (in overleg met Staatsbosbeheer) 
 

Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) 
Momenteel wordt er geen enkele populatie van de 

Libellentellers gezocht !! 
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Kaart: Ligging van de monitoringsroutes       
(donkere stip is algemene route, lichte stip is                    

soortgerichte route) 
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Website van de Libellenwerkgroep 
Drenthe 

De Drentse libellenwerkgroep heeft een website 
gemaakt . De webmaster is André Hospers.  Kijk 
eens op  http://drenthe.libellen.nl. 

gevlekte glanslibel geteld via de monitoring. Dit wordt 
mede veroorzaakt doordat deze soort vrij moeilijk te 
tellen is en vaak vliegt in moeilijk begaanbare         
terreinen. De populatie bij de Turfkoelen is hierop een 
uitzondering, deze kan vrij eenvoudig worden geteld. 
Wie wil zich gaan bezig houden met het tellen van  
deze bijzondere soort. 

 Turfkoelen (Herkenbosch, Limburg) 
 

Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens) 
Momenteel zijn er tien routes actief waar Beekoever-
libellen worden geteld. Dit is natuurlijk al een redelijk 
aantal, er zijn echter nog een aantal goede populaties 
die nog niet worden geteld. Deze liggen met name in 
de buurt van Budel Dorplein en Weert. Daarnaast is 
een route wenselijk in de groeve van Winterswijk, deze 
kan uitstekend gecombineerd worden met een 
monitoring van de Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum 
brunneum) 

 Budel Dorplein 

 Omgeving Weert  
 Groeve Winterswijk 

 

Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) 
Inmiddels worden er 18 soortgerichte routes voor de 
Bosbeekjuffer geteld. Hiermee zijn de meeste 
populaties van de Bosbeekjuffer wel gedekt, met name 

in Noord-Brabant is de dekking goed. In het midden en 
zuiden van Limburg bevinden zich echter nog een 
aantal populaties die niet geteld worden. De routes in 
de Meinweg zijn goed te combineren met een route 
voor de Gewone bronlibel. Ook de route langs de 
Slinge in de Achterhoek is belangrijk om te tellen. Als 
je zelf een populatie weet, die mogelijk nog niet geteld 
wordt, dan kun je even met ons bellen of mailen om te 
overleggen. 

 Bosbeek 

 Rode beek 

 Geul 
 Slinge (bij Winterswijk) 

 

Rivierrombout (Gomphus flavipes) 
Momenteel wordt een voorbereidende studie gedaan 
naar de mogelijkheden om de Rivierrombout aan de 
hand van larvenhuidjestellingen op te nemen in het 
Landelijk Meetnet Libellen. Het seizoen 2005 zal dat 
waarschijnlijk nog niet gebeuren, maar wellicht korte 
tijd later al wel. Mocht je interesse hebben hiervoor, 
dan kun je je natuurlijk alvast opgeven. Mochten de 
tellingen van start gaan, dan zul je gelijk benaderd 
worden. 
 

Algemene routes Noord-Brabant en Limburg 

Naast de soortgerichte routes kan er ook geteld 
worden op algemene routes waarbij ongeveer acht 
keer per jaar alle soorten op de route worden geteld.      
Momenteel is de verspreiding van dit type routes nogal 
scheef verdeeld over het land. Met name op de 
zandgronden in Noord-Brabant en Limburg ontbreken    
algemene routes en daardoor is het moeilijk om voor 
algemenere soorten goede indexen te berekenen    
(zie kaartjes).  
 

Vind je het leuk om te monitoren dan kun je contact 
opnemen met Jaap Bouwman of Dick Groenendijk. 
 

Adres: 
De Vlinderstichting 

Postbus 506 

6700 AM  WAGENINGEN 

0317-467346 

jaap.bouwman@vlinderstichting.nl of 
dick.groenendijk@vlinderstichting.nl 

Calopteryx virgo ♂ 
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