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Massale aantallen van de  

Noordse witsnuitlibel 
 

Geert De Knijf 

 

De laatste weken werden op verschillende plaatsen in België 

de Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) waarge-

nomen. Buiten de traditionele vindplaatsen in de Kempen 

was dit onder meer het geval in de Gentse kanaalzone te St-

Kruis-Winkel op 8 mei 2011 (Ward Vercruysse), in de Hene-

gouwse zandstreek te Stambruges op 18 mei 2011 (Luc & 

Dirk Verroken) en ook nog in mei in een kalksteengroeve 

nabij Doornik (Benoît Gauquie). Uit dezelfde periode dateert 

er een waarneming uit het centrum van Lille, Noord-

Frankrijk (med. Cédric Vanappelghem). Dat is des te opmer-

kelijker daar er geen populaties van de soort aanwezig zijn in 

Frankrijk. Steeds werd hierbij de vraag gesteld van waar die 

dieren konden afkomstig zijn. 

 

In Nederland werden de laatste weken op verschillende loca-

ties zeer grote aantallen van de Noordse witsnuitlibel waar-

genomen. Getuige hiervan een paar foto’s uit het noorden 

van Nederland. Of er ook dergelijke aantallen werden waar-

genomen in het zuiden van Nederland of in de Belgische 

Kempen is me op dit moment niet bekend. Het valt te ver-

wachten dat minstens een deel van die aantallen dieren niet 

op de voortplantingslocatie blijven, maar beginnen uit te 

zwermen. Deze aantallen gecombineerd met aanhoudend 

droog, warm weer met overwegend wind uit het oosten tot 

noordoosten heeft blijkbaar geleid tot het waarnemen van de 

Noordse witsnuitlibel op tal van plaatsen waar ze voordien 

nooit werd waargenomen. Dit fenomeen heeft zich vermoe-

delijk ook voorgedaan in 2001, toen L. rubicunda werd 

waargenomen in het Kraaibos te Moen in Zuidwest-

Vlaanderen (De Knijf 2001). 

En wie weet zijn er op een aantal geschikte locaties ook wijf-

jes terecht gekomen die er eitjes afleggen en waar de larven 

zich kunnen ontwikkelen. Uitkijken maar de komende jaren 

of de Noordse witsnuitlibel zich er uiteindelijk kan vestigen 

of niet. 
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Foto 1 . Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia 
rubicunda) komt massaal uitrusten op het  

t-shirt (of werden er op geplaatst?) van Ewoud 
van der Ploeg, een van de auteurs van de nieuw 
te verschijnen Europese larvenhuidjes tabel. 

Foto Christophe Brochard 

 

Foto 2. Infobord van het natuurreservaat Fochteloërveen 
wordt opgefleurd door massa’s Noordse witsnuitlibellen 
(Leucorrhinia rubicunda). Foto Christophe Brochard 


