
 

 

Verslag van de excursie naar de Weerribben 
(Noord-Nederland) van 7 mei 2011 

Summary: Trip report of the excursion to the National Park Weerribben 
(The Netherlands) on 7th of May 2011. We first visited a the freely accessible 
part of the Weerribben, called Woldlakebos. Here we found two males of Sympecma 
paedisca, several individuals, most of them tenerals of Aeshna isoceles, Leucorrhinia 
pectoralis and L. rubicunda. The most common species here were Coenagrion pul-
chellum, Brachytron pratense and Cordulia aenea. In the afternoon, we had the 
chance to go to a strictly protected part of the Weerribben where more than 50 adults 
of Coenagrion armatum could be observed. Other interesting species here were Sym-
pecma paedisca and Leucorrhinia pectoralis. 

 

Gezien het beperkte aantal plaatsen op de boot, 

moesten we het aantal deelnemers beperken tot 

maximaal 20 waardoor een aantal personen he-

laas niet meekonden. De aanloop naar dit week-

end was schitterend. Al weken goed weer en al 

een record aantal soorten aan het vliegen aan 

eind mei. Ook voor die dag werd er warm en zon-

nig weer voorspeld. Helaas zou later blijken was 

er bij momenten toch wel veel wind om libellen 

mooi te kunnen fotograferen. Gezien de grote 

afstand, voor sommigen zelfs ruim boven de 350 

km en door een fileprobleem op de autoweg in de 

Flevopolders, geraakte iedereen, waaronder ook 

ondergetekende niet op tijd aan de afspraak-

plaats. Gelukkig was de afspraakplaats zodanig 

gekozen dat diegenen die er op tijd waren in de onmiddellijke omgeving al de eerste 

libellen konden waarnemen. Of bewonderde men de Zwarte wouw die werd lastig ge-

vallen door twee Buizerds of was het net andersom? 

Aan een eerste kleine plas in het Woldlakebos werden de eerste van vele honderden 

Smaragdlibellen (Cordulia aenea) en Viervlekken (Libellula quadrimaculata) waarge-

nomen. Ook de Grote roodoogjuffer (Erythromma najas) en de Variabele waterjuffer 

(Coenagrion pulchellum) waren hier heel talrijk aanwezig. Even later werden ook de 

eerste Glassnijders (Brachytron pratense) waargenomen. En nog vele tientallen zou-

den volgen. Al vrij 

snel werden de 

eerste tenerale 

dieren van de Ge-

vlekte witsnuitlibel 

(Leucorrhinia pec-

toralis) gespot. In 

totaal zagen we 

minstens een tien-

tal mannetjes en 

vrouwtjes, meestal 

echter nog niet 

volledig uitge-

kleurd. Ook wer-

den verschillende 
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Excursieverslagen 2010 

Foto 1: Plasje in 
Woldlakebos .  

Foto Geert De Knijf 

Foto 2: Een pas uit-
geslopen exemplaar 

van de Gevlekte 
witsnuitlibel 

(Leucorrhinia pecto-
ralis) in het  

Woldlakebos. 
Foto Marc Tailly 



 

 

larvenhuidjes van de Gevlekte witsnuitlibel 

gevonden. De Vroege glazenmaker (Aeshna 

isoceles) verdween al even snel als hij was 

gekomen, wat tot grote frustratie leidde van 

velen die deze soort wilden fotograferen. 

Maar gelukkig werden nadien nog een 5-tal, 

meestal jonge dieren door iedereen gezien, 

zonder dat ze echter mooi gingen zitten om er 

een mooi plaatje van te schieten. Een aantal 

in Vlaanderen zeer algemene soorten werden 

slechts na veel moeite gevonden. Zo werd hier 

slechts 1 mannetje van het Lantaarntje 

(Ischnura elegans) gevonden, alsook ook 

mannetje van de Azuurwaterjuffer 

(Coenagrion puella). Blijkbaar liggen de 

soortverhouding in de echt goede laagveengebieden toch wel wat anders dan wat wij in 

Vlaanderen nog hebben. Langs één van de brede grachten langs het wandelpad werd 

eerst één en vervolgens nog een tweede mannetje van de Noordse winterjuffer 

(Sympecma paedisca) opgemerkt. Dit was voor de meesten een nieuwe soort en terug 

werden de fototoestellen massaal bovengehaald, voor zover ze al diep weg waren ge-

stoken. Verder werd er ook nog niet volledig uitgekleurd mannetje Bruine korenbout 

(Libellula fulva) gezien. Na meer dan 1 uur waren we nog niet verder geraakt dan een 

paar honderd meter en op de terugweg naar de wagens werden nog een paar man-

netjes van de Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) gespot. Naast een ganse 

reeks leuke en zeldzame plantjes konden we ons nog vermaken met een overvliegende 

Ooievaar en discussieerden sommigen of dit nu Snor dan wel Sprinkhaanrietzanger 

was, om nadien duidelijk vast te stellen dat we beide soorten hoorden.  

Snel werden de mee-

gebrachte boterham-

metjes verorberd 

waarna we ons ver-

plaatsen naar de loka-

len van Staatsbosbe-

heer in Kalenberg. 

Met bootjes en gids 

van Staatsbosbeheer 

vertrokken we even 

later naar een voor 

het publiek afgesloten 

deel van de Weerrib-

ben, meer specifiek 

naar één van de pet-

gaten waar de Donke-

re waterjuffer of 

Coenagrion armatum 

aanwezig is. Deze 

soort werd pas een 

tiental jaar geleden 

terug in Nederland 

waargenomen na een 

afwezigheid van bijna 

50 jaar. De Donkere 

waterjuffer komt ver-

der nog voor in een 

beperkt aantal gebie-
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Foto  3: Met zo’n 
allen gezellig bootje 
varen naar de locatie 

van de  
Donkere waterjuffer 

Foto Geert De Knijf 

Foto  4: Pas  
uitgeslopen exem-
plaar van de Vroege  

glazenmaker 
(Aeshna isoceles). 

Foto Marc Tailly 

Foto  5: Tandem van 
de Donkere  
waterjuffer 

(Coenagrion  
armatum).  

Foto Geert De Knijf 
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den in Noord-

Duitsland, on-

dermeer Sles-

wig-Holstein 

waar ze pas een 

vijftal jaar gele-

den terug werd 

gevonden na 

een lange afwe-

zigheid, Dene-

marken en Po-

len. Pas vrij 

algemeen wordt 

de soort in het 

zuiden van 

Zweden en Finland en verder oostwaarts in de Baltische Staten, Wit-Rusland en Rus-

land. Op weg erheen gaf de beheerder van Staatsbosbeheer wat uitleg over de Weerrib-

ben, een gebeid van 3500 ha water en laagveen dat samen met de Wieden een Natio-

naal Park vormt van bijna 15.000 ha laagveengebied. Dit vormt meteen een van de 

belangrijkste moeras- en laagveengebieden van West-Europa waarin heel wat zeldza-

me planten- en diersoorten voorkomen, waaronder een volledige libellengemeenschap 

van laagveenmoerassen.  

Op weg erheen werden verschillende Grote roodoogjuffers, Variabele waterjuffers, 

Vuurjuffertjes (Pyrrhosoma nymphula) en Viervlekken waargenomen. Na een boot-

tochtje van een halfuur konden we terug op de ‘ribben’, of de overblijvende smalle 

stroken land waarop eertijds de uitgestoken turf uit de ‘weren’ of de petgaten te dro-

gen werd gelegd. Gewapend met verrekijker en fototoestel, de netjes moesten in de 

auto achterwege blijven, konden we beginnen zoeken naar die kleine donkere water-

juffers. Lang heeft het gelukkig niet geduurd vooraleer we de eerste dieren zagen, 

maar daarvan goede foto’s nemen is nog wat anders. De Donkere waterjuffer heeft 

namelijk de ambetante neiging om weinig te vliegen en zich steeds in de vegetatie op 

te houden, waardoor er altijd wel sprieten of stengels in de weg staan om mooie 

plaatje te trekken. Na een kleine twee uur zoeken werden alles samen zeker een 30-tal 

mannetjes en wijfjes waargenomen plus nog een 10-tal dieren in tandem waarbij we 

een tandem mooi konden zien eitjes afleggen. 

Behalve de Donkere waterjuffer werden hier 

ook nog zeker vijf dieren van de Noordse win-

terjuffer (Sympecma paedisca) gezien alsook 

nog verschillende tenerale dieren van de Ge-

vlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis). 

Verder vlogen hier ook nog heel wat Variabele 

waterjuffers rond alsook een paar Smaragdli-

bellen en Glassnijders. Tegen halfvijf waren we 

terug bij de wagens, waarna alvorens de lange 

terugweg aan te vatten nog snel een terrasje 

werd opgezocht om te toosten op de nieuwe 

soorten die men had gezien. Alles bij elkaar 

een verre tocht voor één dag, maar absoluut 

meer dan de moeite waard. 

Geert De Knijf 

 

Foto 6: Een nog niet 
volledig uitgekleurd 
exemplaar van de 
Bruine korenbout 
(Libellula fulva). 

Foto Geert De Knijf 

Foto 7: Larven-
huidjes of exuviae 
van de Gevlekte 
witsnuitlibel 

(Leucorrhinia pecto-
ralis)  

Foto Geert De Knijf 


