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Na de successen  van voorgaande  jaren in De 
Weerribben  en Bakkeveen gaat de 
Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland opnieuw 
met Pinksteren  extra aandacht aan Vlinders en 
Libellen besteden. We hebben op de 
accommodatie van Riva Recreatie twee bungalows 
met elk zes slaapplaatsen, van 13 t/m 16 mei in de 
omgeving van Sint Geertruid (Limburg) besproken. 
Daarnaast is er een mogelijkheid om te kamperen. 
De deelname staat, zolang er nog plaats is, open 
voor alle KNNV leden. Ook de leden van de NVL 
zijn welkom. 

Op zaterdag gaan we, onder leiding van Jan 
Hermans, een bezoek brengen aan het 
natuurgebied de Brunssummerheide van 
Vereniging Natuurmonumenten. De heer Hermans 
is een groot kenner van libellen en is de coördinator 
van de Libellenwerkgroep Limburg.  

Op zondag brengen we een bezoek aan de ENCI-
groeve, voor begeleiding wordt gezorgd. 

Bij ons vorig bezoek daar zagen we onder ander de 
Vuurlibel maar ook het Boswitje (vlinder) 

Op maandag gaan we eerst naar Ingendael, een 
voormalig weidegebied, maar thans een mooi 
nieuw natuurgebied. Vervolgens gaan we naar de 
Meertensgroeve, deze wordt beheerd door de 

Stichting het Limburgs landschap en is een 
bijzonder gebied voor o.a libellen als de Zuidelijke 
oeverlibel. Als er nog tijd over is maken we een 
wandeling langs de Geul. Dit alles onder leiding 
van Jef Boosten. 

We kiezen ervoor om te slapen in een bungalow of 
tent, dat houdt in dat u zelf voor uw eten moet   
zorgen. De huur van de slaapplaats en andere  
kosten zoals voor de gidsen zullen hoofdelijk 
worden omgeslagen. Gezien de voorgaande jaren  
willen we de deelnemersgroep  niet groter dan 20 
personen laten zijn. Aanmelden bij Frans Koning 
023 5289009 of e.mail koning.f@wolmail.nl.   

U hebt voor het hele weekend gereserveerd als u  
€ 25 per persoon op giro 335436 hebt overgemaakt 
t.n.v. F. Koning Heemstede. Er vindt alleen        
restitutie plaats als er sprake is van overtekening. 
Gezien de belangstelling is snel reageren voor u 
van belang. 

N.b. Voor het bezoek aan de ENCI-groeve kunnen 
zich voor die dag vijf personen extra aanmelden. U 
moet zich hiervoor, in verband 
met het verplicht inleveren van 
een deelnemerslijst, voor 1 mei 
bij mij opgeven. 

Met een vriendelijke groet,  

Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland  Weekend-excursie 

In Engeland werd onlangs van de Bruine         
glazemaker Aeshna grandis eiafzet gedrag in 
groepen waargenomen. Dit is op twee                 
verschillende locaties gezien.  
 

Het groepsgedrag werd o.a. in 2003 waargenomen op 
een bewolkte maar warme dag in juli, waarbij zes a 
acht vrouwtjes aan het eiafzetten waren bij een half       
ondergedoken pallet. Deze pallet werd door vissers 
gebruikt. Tussen de met houten delen begroeide    
submerse planten werden de eieren afgezet.  
 

Een andere observatie van dit groepsgedrag werd   
gedaan in juli 2004 met vergelijkbare weersomstan-
digheden. Deze keer was de activiteit rondom een half  
ondergedoken boomstam. De vrouwtjes zetten hun 
eitjes net boven de waterspiegel bij de boomstam af.  

Wanneer een vrouwtje klaar was met eiafzetten werd 
haar plaats direct door een ander ingenomen. 
Het gedrag is beschreven in Cham, 2004. 
 

Vooral van Zygoptera is eiafzet in groepen bekend. 
Soorten als Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis 
pennipes, Watersnuffel Enallagma cyathigerum en  
kleine roodoogjuffer Erythromma  viridulum zijn       
typische voorbeelden van dit gedrag. 
 

Uit: Journal of the British Dragonfly Society, Vol. 20 Nr. 
2, 2004– pag. 79. 
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