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Beekrombout 
In Dalen (nabij Coevorden, Drosterdiep, 249-523) is 
door Jan-Joost Mekkes op 10 mei 2005 de eerste 
Beekrombout GOMPVULG voor de provincie 
waargenomen. In een gegraven plasje dat reeds 
enkele jaren oud is werd een mannetje waarge-
nomen. Het zat er aan te komen dat de soort in 
Drenthe gezien zou worden. De vraag was alleen 

wanneer. Op ongeveer 10 km van Dalen zit namelijk 
zoals bekend een populatie Beekrombout in de 
Vecht (Ov).  
Later op 28 mei werden door Jan-Joost Mekkes op 
een nieuwe vindplaats in het Schoonebeekerveld 
(uiterste Z-O van Drenthe) drie Beekrombouten 
GOMPVULG en zes bruine korenbouten LIBEFULV 
waargenomen. De laatste soort is ook zeer zeldzaam 
in Drenthe.  
 

Verder werden zeldzaamheden als de plasrombout 
GOMPPULC en gevlekte witsnuit LEUCPECT dit jaar 
weer in Drenthe aangetroffen. De glassnijder BRAC-
PRAT is dit jaar overigens op veel nieuwe plekken al 
weer gezien. 
 

Hoogveenglanslibel 
Eind mei heeft de werkgroep een zoektocht naar de 
zeer zeldzame hoogveenglanslibel Somatochlora 
arctica in de provincie georganiseerd met medewerk-
ing van Dick Groenendijk (De Vlinderstichting) .  
Meerdere locaties zijn bezocht. Imago’s of           
larvenhuidjes van de soort zijn die dag niet ge-

vonden. Wel is duidelijk geworden wat de biotoo-
peisen van de soort zijn.  
Er is door de werkgroep een factsheet van de hoog-
veenglanslibel gemaakt. We hopen hiermee de 
werkgroepleden en de beherende instanties een 
goed handvat te bieden voor het vinden van de soort 
in Drenthe. De factsheet is te zien op http://
libellen.drenthe.nl.  
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Het libellenseizoen in Drenthe 
is goed begonnen in 2005.  
Diverse leuke libellenwaarne-
mingen  werden doorgegeven. 


