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De bruine winterjuffer Sympecma fusca stond dit 
voorjaar weer in de belangstelling  gezien de vele 
meldingen uit diverse delen van het land. Breidt 
de soort zich daadwerkelijk uit of letten we met 
z’n allen veel beter op ? Hieronder een greep uit 
de waarnemingen van dit jaar. 
  
Kennemerland (NH) 
Op 22 maart Huib Koel in de Amsterdamse Water-
leidingduinen twee individuen SYMPFUSC op een 
bekende locatie. In het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland op 2 april werden vier Bruine winter-
juffers gezien in de buurt van het Spartelmeer. Nader 
onderzoek leert dat het vermoedelijk daar ging om 
enkele honderden individuen (Wim Kuijper). 
 

Frans Koning  Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland 

 

Baarn (NH) 
Op 23 maart bij het Pluismeer bij Baarn twee man-
netjes en één vrouwtje Bruine winterjuffer SYMP-
FUSC. Ze hadden donkergrijze bovenkant van de 
ogen. Ik deed daar eerder op 10 april 2000 een 
waarneming van een mannetje vlakbij het water. 
Deze twee waarnemingen lijken nu op voortplanting. 
 

Marcel Wasscher 
 

Krimpenerwaard (ZH) 
In de  Krimpenerwaard  op 2 april 2005 een  Bruine 
winterjuffer SYMPFUSC in de Peterput (107.3;438.1) 
in het Loetbos.  
 

Dick Vuik 

 

Walcheren (Z) 
Na 4 jaar zoekwerk eindelijk de bruine winterjuffer 
gezien bij de Kaalkopplas/oranjezon in Zeeland: Op 
31 maart 3 mann en op 2 april  21 ex. alleen mann.     
KD Dijkstra krijgt dus gelijk met de drie ex. + huidje. 
Wellicht is de eerste waarneming van Richard Witte 
in 1997/8  een bruine winterjuffer ? 

 

Peter   
 

Kuinderplas (Fv) 
4 april in het Kuinderbos rond de plas vonden we 
tenminste 2 mannetjes Bruine winterjuffer SYMP-
FUSC en zeker zes Noordse winterjuffers SYMP-
PAED, waarvan een tandem eiafzettend.  Waar-
schijnlijk waren er nog wel (veel) meer exemplaren 
aanwezig. 
 

Teus Luijendijk & Maarten Wielstra, Bas vd Burg & 
Menno van Duijn 

 

Renkum/Wageningen (G) 
Zaterdag 2 april nam ik een tandem en twee 
vrouwtjes waar van de Bruine winterjuffer 
(SYMPFUSC) in de Renkumse uiterwaarde. Op zich 
niet bijzonder in deze tijd van het jaar, maar de 
locatie was opmerkelijk: een poel van enkele ares 
groot in de uiterwaarde van de Rijn onder Renkum 
(179-442), vlak achter de zomerdijk. Jaap Bouwman 
zag in Wageningen op 11 april een tandem van de 
soort. 
 

Dick Bal 
 

Bruine winterjuffers SYMPFUSC bij Utrecht  
Ondanks de stevige noordoostenwind op zaterdag 14 
mei vond ik tot mijn verbazing in de Gagelpolder aan 
de noordkant van Utrecht enkele bruine winterjuffers 
SYMPFUSC, ik wist niet dat ze hier ook (al) zaten. In 
totaal 4-5 losse beesten en vrij zeker een tandem. De 
tandem zag ik helaas alleen vliegend en net te kort 
om helemaal zeker te zijn.  
 

Johan van 't Bosch 
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