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1 Inleiding 

In dit onderdeel geven we zeer beknopt de ecologie van libellen weer. Hierbij beperken we 

ons tot dat deel van de ecologie dat relevant is voor het opstellen van een blauwdruk 

monitoring libellen en de keuzes die hierbij gemaakt worden. 

 

1.1 Larvaal stadium 

Libellen staan bekend als mooi gekleurde en sierlijke vliegende insecten die slechts 

gedurende een paar weken, hoogstens een paar maand aan de waterkant te bewonderen 

zijn. Het grootste deel van hun levenscyclus speelt zich af in water, waarbij de larven veel 

minder opvallen. Libellen hebben een complexe levenswijze met een onvolledige 

gedaanteverwisseling. Uit het ei komt een larve die zonder popstadium overgaat in een 

adult. De larven vervellen verschillende keren waarbij telkens meer kenmerken van het 

volwassen dier zichtbaar worden. Het aantal larvale stadia verschilt van soort tot soort maar 

varieert tussen de 7 (8) en een 15-tal stadia. Afhankelijk van de soort duurt de larvale 

ontwikkeling enkele maanden tot meerdere jaren, waarbij het tot 5 jaar duurt bij de gewone 

bronlibel. Ondanks de afwezigheid van een popstadium verschillen de larven toch nog sterk 

van de adulten. Deze verschillen hangen samen met de verschillende omgeving waarin ze te 

vinden zijn. Terwijl het hele larvale stadium in het water wordt doorgebracht, zijn de adulten 

terrestrisch.  

1.2. Larvenhuidjes  

Nadat de larven volgroeid zijn, sluipt de larve tijdens het zomerhalfjaar uit het water en gaat 

op zoek naar een geschikt uitsluipsubstraat. Afhankelijk van de soort zijn dit drijvende 

waterplanten, opgaande waterplanten, de oevervegetatie, bomen en struiken, stenen en 

rotsen die in of aan het water liggen, de kale oeverzone…. Het uitsluipen vindt meestal plaats 

de eerste meter nabij het water maar bij sommige soorten kruipen de larven verschillende 

meters weg van het water en/of kruipen ze nog een paar meters hoog de bomen in. De 

periode van uitsluipen is soortafhankelijk, waarbij twee grote groepen onderscheiden 

worden, die vaak worden aangeduid met de term ‘lentesoorten’ en ‘zomersoorten’. Tijdens 

de winter treedt er bij alle soorten een diapauze op, periode waarbij de larven zich niet 

verder ontwikkelen. De ‘lentesoorten’ worden zo genoemd omdat ze vooral in de lente, zeg 

maar eind april tot eind juni als volwassen dier worden waargenomen. Hun larven bevinden 

zich in het laatste larvale stadium alvorens de winter in te gaan (eind oktober/begin 

november). Dit laat hen toe om het daaropvolgende voorjaar op een relatief korte periode, 

een paar weken, uit te sluipen. De larven van de ‘zomersoorten’ bevinden zich bij het begin 

van de winter (eind oktober/begin nov) nog niet in het laatste larvale stadia, meestal zelfs in 

verschillende stadia voorafgaand aan het laatste stadium. Hierdoor kunnen de larven zich 

niet allemaal even snel ontwikkelen het daaropvolgende voorjaar waardoor het uitsluipen 

gespreid in de tijd verloopt, ongeveer vanaf mei tot september. 

Nadat de larven een geschikt uitsluipsubstraat hebben gevonden vindt het uitsluipen van het 

imago (ecdysis) plaats. Na het uitharden van de vleugels, een paar uur, vliegen de pas 

uitgeslopen imagines weg van het water. Het achtergebleven larvenhuidje (exuvium) is het 

beste bewijs dat een bepaalde soort zich op die plaats heeft voortgeplant. Deze larvenhuidjes 

zijn meestal in grote aantallen te verzamelen en blijven afhankelijk van de soort en de 

weersomstandigheden een paar dagen tot een paar weken na het uitsluipen aanwezig 

waardoor ze kunnen verzameld worden. Dit geldt vooral voor de echte libellen, de Ansioptera 

en veel minder voor de waterjuffers, de Zygoptera. Als dusdanig zijn larvenhuidjes heel 

geschikt om gestandaardiseerd te verzamelen en zo de betreffende soort te monitoren 

(Raebel et al. 2010). Voor soorten die over een langere periode uitsluipen is het echter nodig 

om regelmatig het gebied te onderzoeken gedurende de uitsluipperiode, waardoor er een 

hoge tijdsinvestering vereist is. Een bijkomend nadeel is dat de huidjes van veel waterjuffers 
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niet zo gemakkelijk gevonden worden, dat de determinatie van een aantal soorten zeer 

moeilijk is en/of voor nauw verwante soorten (nog) niet mogelijk is (zie o.a. Moore & Corbet 

1990, Bried et al. 2012). Bij aanhoudend slecht weer, vooral regen en wind, zijn de fragiele 

larvenhuidjes vrij snel niet meer te vinden of blijft er slechts een fractie huidjes van het 

werkelijke aantal uitgeslopen dieren over.  

1.3. Imagines 

Het volwassen leven van een libel begint met het uitsluipen. Pas uitgeslopen adulten 

(imagines) verlaten het water en zoeken een geschikte plek om te rijpen en om voedsel te 

zoeken. Deze plekken zijn vaak warme, zonnige en vrij structuurrijke vegetaties zoals 

bosranden, structuurrijke heidevegetaties, ruigtes, soortenrijke hooilanden…. Determinatie 

van deze pas uitgeslopen dieren is moeilijk en zolang dat de vleugels niet uitgehard zijn, zijn 

ze bijzonder kwetsbaar en is het dan ook onverantwoord om ze te vangen. Het duurt één tot 

drie weken vooraleer de libellen volledig uitgekleurd en gerijpt zijn en gedurende gans deze 

periode zijn ze maar zelden te vinden aan de waterkant. Pas nadien begint de sexueel 

actieve periode en keren ze terug naar het water, dit kan zowel de locatie zijn waarin ze het 

larvaal stadium hebben doorgemaakt als een andere waterpartij. De mannetjes verblijven 

dan bijna permanent aan de waterkant. De wijfjes zijn echter maar beperkte tijd aan het 

water te vinden, vooral als ze zelf bereid zijn om te paren en om eitjes af te leggen. Bij 

bepaalde, vooral territoriale soorten is slechts een fractie van de volwassen, seksueel rijpe 

mannetjes aanwezig aan de waterkant. Meestal houden ze zich op in de boomkruinen van 

een nabijgelegen bos of veel verder weg van water. 

1.4. Bemonsteringstechnieken 

Indien alle larvenhuidjes van een bepaald waterlichaam in een bepaald jaar zouden kunnen 

verzameld en gedetermineerd worden, zou ons dit een volledig beeld geven van de 

uitgeslopen populatie van dat jaar op die locatie (Moore & Corbet 1990). Het aantal 

volwassen dieren dat terugkeert naar de plaats waar ze zelf zijn uitgeslopen wordt sterk 

beïnvloedt door dispersie, slecht weer en predatie tijdens het uitsluipen en de 

rijpingsperiode. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de populatiegrootte van 

een soort is het dus nodig om zowel regelmatig het aantal uitgeslopen larvenhuidjes te tellen 

én het aantal volwassen dieren aan het water. In praktijk is het soms voldoende om alleen 

de mannetjes te tellen, omdat die een veel beter beeld geven van de populatieaantallen dan 

de wijfjes die slechts gedurende korte periode aan het water verblijven. Voor andere soorten 

geldt dit echter niet, zodat men steeds het best de adulten kan tellen. 

Het tellen van de aantallen libellen op een bepaalde locatie kan gebeuren op de volgende 

manieren. Methoden tussen haakjes worden niet weerhouden. 

 (Larven scheppen) 

 Het verzamelen en tellen van de larvenhuidjes 

 Tellen van de adulten aan het water 

 (Vangen, markeren en terug vangen van de volwassen dieren aan het water) 

In principe kan men de larven met een schepnet vangen en proberen op naam te brengen. 

Probleem is dat enkel de laatste larvale stadia op naam zijn te brengen. Bovendien is deze 

methode vrij tijdrovend en destructief omdat de larven moeten gedood worden om nadien 

onder de stereomicroscoop op naam te brengen.  

Ook is er heel veel inspanning vereist om dieren te vangen, te markeren en terug te vangen 

om een schatting te maken van de populatiegrootte. Om deze redenen worden beide 

methodes niet weerhouden . Afhankelijk van de moeilijkheden en de tijdsinspanning om 

larvenhuidjes te vinden of net om adulten te vinden (imagines) wordt er afhankelijk van de 

soort gekozen voor het tellen van larvenhuidjes (methode 2) of voor het tellen van adulten 

(3).  
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2 Overzicht soorten libellen 

Tabel 1 geeft een overzicht van de libellensoorten die op de Bijlagen (II en/of IV) staan van 

de Habitatrichtlijn en de overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid. Deze overige 

soorten kunnen verder onderverdeeld worden in: 

  A = soorten van de Europese Rode Lijst (categorieën: CR, EN en VU); 

  B = soorten die in Europa (Atlantisch) onder druk staan; 

  C = bijkomende prioritaire soorten. 

In eerste instantie opteren we voor een gegevensinzameling via een gestructureerd meetnet. 

Dat houdt in dat: 1) gegevens verzameld worden op basis van een standaardprotocol dat bij 

alle terreinbezoeken gevolgd wordt, en 2) de bezochte locaties vooraf zijn uitgekozen 

volgens een procedure die streeft naar een representatieve bemonstering van de 

doelpopulatie. De criteria voor het al dan niet ontwikkelen van een gestructureerd meetnet 

werden uitgewerkt in Westra et al. (2013).  

 

Tabel 1. Overzicht van de soorten libellen opgenomen in bijlagen II en/of IV van de 

Habitatrichtlijn, en de overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid. Van elke soort 

vermelden we tevens de Rode Lijstcategorie in Vlaanderen, selectiecriteria voor monitoring 

en of ze al dan niet via een gestructureerd meetnet dienen opgevolgd te worden. 

 

Soort    HRL  Rode Lijst Criteria  Meetnet  

Bosbeekjuffer   -  EN  C  1 

Maanwaterjuffer  -  EN  B  1 

Speerwaterjuffer  -  CR  B  1 

Variabele waterjuffer  -  EN  C  1 

Vroege glazenmaker  -  CR  C  1 

Beekrombout   -  EN  C  1 

Rivierrombout   IV  DD  HRL  1 

Hoogveenglanslibel  -  EN  B  1 

Kempense heidelibel  -  VU  A  1 

Gevlekte witsnuitlibel  II, IV  CR  HRL  1 

 

Rode Lijstcategorieën: CR = Ernstig bedreigd, EN = Bedreigd, VU = Kwetsbaar, DD = 

Onvoldoende gekend. Bron: De Knijf 2006. De Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen. 

Criteria voor opname van deze overige soorten zijn: A = soorten van de Europese Rode Lijst 

(categorieën: CR, EN en VU), B = soorten die in Europa (Atlantisch) onder druk staan, en C 

= bijkomende prioritaire soorten. Meetnet: 1 = gestructureerd meetnet, 0 = geen 

gestructureerd meetnet, naar Westra et al. (2013).  

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal kilometerhokken waarin de soort 

werd waargenomen in de periode 2004-2012 (Bron: Libellenvereniging Vlaanderen vzw, en 

de gemeenschappelijke databank van Natuurpunt Studie vzw en de Libellenvereniging 

Vlaanderen vzw die verzameld werden via www.waarnemingen.be.), de maand waarin ze 

moet opgevolgd worden en of ze het best kan opgevolgd worden door het tellen van huidjes 

of adulten. Gezien de vele nieuwe locaties die van de Rivierrombout in 2013 gevonden 
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werden, worden die ook meegerekend. Bij dit overzicht moet echter de bedenking gemaakt 

worden dat soorten op een aantal van die locaties is verdwenen, of dat het een eenmalige 

waarneming van een zwervend exemplaar betrof, vaak afkomstig van een gekende populatie 

een paar honderd meter verder. Dit overzicht is dus louter illustratief voor de talrijkheid van 

een soort in Vlaanderen. Bij de implementatie van het meetnet moet dit herbekeken worden 

met de meeste recente gegevens.  

 

Tabel 2. Overzicht van het aantal kilometerhokken waarin de soort in de periode 2004-2012 

werd waargenomen, de periode waarin de soort moet opgevolgd worden, of dit best gebeurt 

door het tellen van larvenhuidjes of exuviae (EX) of adulten (AD) en tot welk type meetnet 

elke soort behoort, rombout=tellen van larvenhuidjes, transect= tellen van de aantallen 

langs op een vaste route, locatie=telling van de populatieaantallen op een vooraf bepaalde 

locatie. 

 

Soort   # km²  periode   methode  meetnet 

Bosbeekjuffer  307  juni/augustus  AD  transect 

Maanwaterjuffer 20  mei/juni  AD  locatie 

Speerwaterjuffer 14  mei/juni  AD  locatie 

Variabele waterjuffer 134  mei/juni  AD  transect 

Vroege glazenmaker 120  mei/juni  AD  transect 

Beekrombout  56  mei/juni  EX  rombout 

Rivierrombout  24  juni/augustus  EX  rombout 

Hoogveenglanslibel 17  juni/juli   AD/EX  locatie 

Kempense heidelibel 37  augustus  AD  locatie 

Gevlekte witsnuitlibel 47  mei/juni   AD/EX  locatie 
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3 Meetnet transecten 

3.1 Soorten 

Bosbeekjuffer, Variabele waterjuffer, Vroege glazenmaker 

De Bosbeekjuffer is wijd verspreid in de provincies Antwerpen en Limburg en is een typische 

bewoner van beschaduwde beken en kleine rivieren. De laatste jaren zijn er terug 

verschillende populaties in Vlaams-Brabant. In Oost-Vlaanderen daarentegen hebben alle 

waarnemingen (voorlopig althans) enkel betrekking op zwervende dieren. De Bosbeekjuffer 

heeft een zeer lang vliegseizoen van eind mei tot eind augustus. 

De Variabele waterjuffer en de Vroege glazenmaker zijn twee voorjaarssoorten die vooral 

gebonden zijn aan van nature voedselrijke wateren met een goed ontwikkelde vegetatie. De 

vliegperiode van de variabele waterjuffer situeert zich tussen half mei en eind juni en die van 

de Vroege glazenmaker tussen eind mei en begin juli. Verschillende locaties van beide 

soorten zijn dezelfde waardoor ze samen kunnen geteld worden.  

 

3.2 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

3.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%) 

(Westra et al. 2013)? 

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden.] 

3.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): de verzameling van alle waterlichamen waarin vanaf 

2004 (= de laatste 10 jaar) de soort werd waargenomen in Vlaanderen. De ruimtelijke 

autocorrelatie is hoog, waardoor we vermoeden dat een beperkte set van te onderzoeken 

locaties volstaat om een uitspraak te kunnen doen. Hieronder worden twee mogelijke 

scenario’s uitgewerkt die beide toelaten om statistisch een goede uitspraak te geven. De 

tweede benadering is zelfs iets robuuster wegens het groter aantal transecten.  

Scenario 1  

Steekproef: uit het steekproefkader worden 20 waterpartijen geselecteerd via een 

gestratificeerde random steekproef. Bedoeling is om elke waterpartij een aantal keer per jaar 

te bemonsteren. Gezien de hoge jaarlijkse schommelingen in aantal dieren, een typisch 

gegeven voor insecten, stellen we voor om alle transecten jaarlijks te bemonsteren.  

Scenario 2  

Steekproef: uit het steekproefkader worden 30 waterpartijen geselecteerd via een 

gestratificeerde random steekproef. Bedoeling is om elk van deze waterpartijen eens in de 

drie jaar te bemonsteren (dus tijdens eenzelfde meetcyclus van 6 jaar worden deze elk 

gedurende twee jaar bemonsterd). Hierbij wordt er voor gezorgd dat eenzelfde waterlichaam 

niet steeds exact om de 3 jaar wordt geteld, maar 1x de eerste 3 jaar (bv. jaar 1) en een 

tweede keer de volgende 3 jaar (bv. jaar 5). De vrijwilligers die dat willen, kunnen ook elk 

jaar hun gebied blijven tellen. Dit zal de betrokkenheid van de vrijwilliger aan dit project 

zeker verhogen. Deze mogelijkheid wordt tevens voorzien om de data door te geven. 
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3.2.3. Werkwijze 

(We beperken ons hier tot de brede lijnen. Een gedetailleerde handleiding voor het 

veldonderzoek wordt opgesteld; ook veldformulieren worden ontworpen.)  

In navolging van de monitoring van libellen in Nederland (Ketelaar & Plate 2001), stellen we 

voor om de Nederlandse methode ook in Vlaanderen toe te passen. Hierbij worden libellen op 

een vaste route langsheen het water volgens een vaste methode geteld, waarbij geteld wordt 

van op de oeverzone. Een libellenroute is in principe 100 meter lang. Een route mag korter 

zijn als er niet genoeg biotoop aanwezig is om 100 m te tellen, of op plaatsen waar slechts 

een klein deel van de biotoop toegankelijk is. Indien meer geschikt habitat aanwezig is, mag 

een route tot maximaal 500 meter lang zijn, zolang de libellen op een goede en gemakkelijke 

manier te tellen zijn. Dit laat toe om van de Vroege glazenmaker en de Bosbeekjuffer 

voldoende aantallen te kunnen tellen. Eenmaal de lengte van een route voor een bepaalde 

locatie vastligt, wordt steeds dezelfde lengte geteld. 

Een route wordt alleen geteld bij goed libellenweer wanneer een groot deel van de libellen 

actief is. Dit houdt in dat: 

 Er geteld wordt bij zonnig weer, dus niet bij veel bewolking (meer dan 25%), 

 De temperatuur minstens 17°C bedraagt, of indien lager (tot 15°C) er lange perioden 

met zonneschijn zijn en er vrijwel geen wind is, 

 Er niet geteld wordt bij sterke windkracht (richtlijn 4 Beaufort), 

 Er niet geteld wordt bij neerslag, 

 Er geteld wordt tussen 11.00 en 16.30. Op (zeer) warme dagen kan hiervan 

afgeweken worden en kan er vroeger of later begonnen worden met tellen.  

Bij het lopen van een route concentreert men zich op de doelsoorten. Indien de teller meer 

ervaring heeft, is het wenselijk om niet enkel deze doelsoorten te tellen, maar alle libellen 

die voorkomen langs de route. Bij de transecten voor de Variabele waterjuffer en de Vroege 

glazenmaker is het interessant om zeker ook de aantallen van de Glassnijder, de 

Smaragdlibel en de Bruine korenbout mee te tellen. Deze soorten komen heel vaak in 

dezelfde gebieden voor, zijn kenmerkend voor hetzelfde habitattype en vertonen eenzelfde 

vliegtijd. Op die manier kunnen we voor meerdere soorten goede gegevens bekomen voor 

verdere analyse.  

 Bij het lopen van een route worden de adulten opzij tot een afstand van 2 meter oever 

en 5 meter water geteld (Figuur 1).  

 Alle aanwezige exemplaren worden geteld waarbij een tandem of paringsrad als 2 

exemplaren worden geteld.  

 Pas uitgeslopen dieren worden niet geteld.  

 Libellen worden best op het zicht geteld. Bij het gebruik van een netje treedt er 

verstoring op. 

 Indien men minder vertrouwd is met de aanwezige wijfjes van de blauwe juffers, kan 

men ze eerst in zijn geheel tellen en na de telling een aantal dieren vangen en hun 

vangst ratio gebruiken, om hun aandeel te bepalen bij het lopen van de route. 

 Bij hoge aantallen waterjuffers is het exact tellen moeilijk, tot zelfs onmogelijk. 

Probeer deze daarom per tiental te tellen. 
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Figuur 1. Telzones van een monitoringtransect langsheen het water (naar Ketelaar & Plate 

2001). 

 

3.3 Verspreiding 

Het huidige netwerk voor het doorgeven van losse waarnemingen samen met de gegevens 

uit dit meetnet zijn voldoende om een goed beeld van de verspreiding van de soorten in 

Vlaanderen te bekomen. Om een inschatting te kunnen maken of een waarneming 

betrekking heeft op een zwervend exemplaar dan wel een populatie, en hoe groot die dan is, 

geven we hier een aantal verbeterpunten voor het doorgeven van losse waarnemingen. Voor 

het bepalen van veranderingen in areaal op Vlaamse schaal kan er best gewerkt worden met 

occupancy modellen. 

 Noteer steeds alle waargenomen libellensoorten en niet enkel de zeldzame soorten, dit 

geeft meteen een beeld welke soorten er aanwezig waren, welke vermoedelijk niet 

werden waargenomen en welke afwezig waren. Werk met streeplijsten. Op die manier 

worden in feite nulwaarnemingen geregistreerd.  

 Noteer ook steeds de aantallen per soort of maak een schatting van het aantal 

waargenomen dieren, 

 Vermeld of dit adulten of pas uitgeslopen dieren betreft,  

 Vermeld ook of ze in paringsrad (tandem) waren of ze eitjes aan het afzetten zijn, 

 Meer aandacht besteden aan het zoeken naar larvenhuidjes, 

 En natuurlijk ook steeds de exacte locatie vermelden en niet een groot gebied 

weergeven als locatie. 

 

3.4 Kwaliteit van het leefgebied 

Het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied vereist een specifiek onderzoek die buiten de 

scope van het monitoringsmeetnet valt. Hierbij dient niet enkel naar de waterpartij zelf 

gekeken te worden maar ook naar de structuur van het omliggend landschap, dat afhankelijk 

van de soort soms tientallen hectaren groot kan zijn. Dit alles maakt dat dit vrij complex en 
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tijdrovend is, en bovendien buiten het interessegebied van veel vrijwilligers valt. Het wordt 

daarom niet haalbaar geacht binnen een vrijwilligersmeetnet. 

 

3.5 Werklast en materiaal 

Gezien het lopen van een transect afhankelijk is van het weer en enkel tijdens het warmste 

deel van de dag mag gelopen worden, kunnen slechts een beperkt aantal transecten per dag 

door een zelfde waarnemer worden gelopen. Veel zal hierbij afhangen van de afstand tussen 

twee te lopen transecten en van de bijhorende tijd die nodig is om zich te verplaatsen tussen 

beide transecten. Gezien de locaties van de Bosbeekjuffer nogal sterk geclusterd bij elkaar 

liggen, is het mogelijk om hiervoor een gemiddelde van 3 locaties per dag per medewerker 

te rekenen. Voor de Variabele waterjuffer en de Vroege glazenmaker rekenen we op zeker 

twee locaties per dag per medewerker. Afhankelijk van de steekproeftrekking kan dit eerder 

naar de drie locaties gaan. Hieronder geven we enkel de tijd die nodig is om een route te 

lopen. Hierbij moet de tijd opgeteld worden om er heen en terug te gaan, maar die kan niet 

berekend worden omdat die afhankelijk is van de ligging van de route. 

Bij de berekening van het totaal aantal werkdagen per jaar gaan we er van uit dat elke 

vrijwilliger maar 1 locatie per dag wil bezoeken. Dit getal moet dus als een maximum 

beschouwd worden 

 

Tabel 3a. Werklast Scenario 1: alle locaties worden jaarlijks bezocht (n=20). 

 

Soort 
  

#loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 

TOT 

veldwerkdagen/jaar 

Bosbeekjuffer 20 0.5 3 3 30u  60 

Variabele 

waterjuffer 
20 0.5 2 3 30u  60* 

Vroege 

glazenmaker 
20 0.5 2 3 30u  60* 

 

 

Tabel 3b. Werklast Scenario 2: de 30 locaties worden één maal per driejarige cyclus bezocht 

(n=10 jaarlijks of een totaal va n=30 over drie jaar). 

 

Soort 
  

#loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 

TOT 

veldwerkdagen/jaar 

Bosbeekjuffer 10 0.5 3 3 15u  30 

Variabele 

waterjuffer 
10 0.5 2 3 15u  30* 

Vroege 

glazenmaker 
10 0.5 2 3 15u  30* 

 

* beide soorten komen op heel wat gemeenschappelijke locaties voor. Het opgegeven aantal 

uren en dagen is dus een maximum. 
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Materiaal:  

verrekijker, netje, kaartmateriaal, formulieren (papier of digitaal) 

We gaan hier van uit dat de medewerker zelf een verrekijker ter beschikking heeft zodat dit 

niet mee begroot moet worden.  
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4 Meetnet rombouten (= larvenhuidjes) 

4.1 Soorten 

Beekrombout en Rivierrombout 

De Beekrombout komt in Vlaanderen enkel in de provincies Antwerpen en Limburg voor en is 

gebonden aan beken en rivieren met een natuurlijke oeverstructuur. De belangrijkste 

waterloop voor de Beekrombout is de bijna volledige lengte van de Kleine Nete, vooral 

tussen Grobbendonk en Mol, en een aantal zijbeken en taplopen in de omgeving van Mol en 

Dessel. Verder komen er ook populaties voor in Warmbeek, Dommel, Kikbeek en langs de 

Grensmaas in Limburg. De Rivierrombout is beperkt tot het Albertkanaal, van Ranst tot 

Lanaken, en tot de Grensmaas (De Knijf et al. 2013). Elk soort komt in totaliteit langs enkele 

tientallen kilometer waterloop in Vlaanderen voor. 

Hoewel hun locaties in Vlaanderen niet samenvallen, nemen we beide soorten samen in één 

meetnet omdat ze op dezelfde manier opgevolgd worden. Rombouten planten zich voor in 

stromend water en hebben de gewoonte om eenmaal ze uitgeslopen zijn hun 

voortplantingslocaties te verlaten waarna ze in de ruime omgeving ervan foerageren. Ze 

komen slechts heel kort terug naar het water om er eitjes te leggen. Dit geldt nog meer voor 

de Rivierrombout dan voor de Beekrombout. Gezien de lage trefkans om adulten waar te 

nemen en de moeilijkheid op ze op een systematische wijze te inventariseren, worden beide 

soorten best opgevolgd door het tellen en verzamelen van hun larvenhuidjes, die gelukkig 

gemakkelijk te vinden zijn en ook langere tijd aanwezig blijven. 

 

4.2 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

4.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% 

(100%)(Westra et al. 2013)? 

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden.] 

4.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): de verzameling van alle beken, rivieren en kanalen waar 

de Beekrombout of de Rivierrombout vanaf 2004 (= de laatste 10 jaar) werd waargenomen.  

Steekproef: omdat beide soorten niet op dezelfde locaties voorkomen wordt zowel voor de 

Beekrombout als voor de Rivierrombout een afzonderlijk steekproefkader genomen. Voor elk 

soort worden 10 secties van 500 m oeverlengte geselecteerd. Bij de steekproeftrekking 

wordt er zowel rekening gehouden met die locaties waar de soort in hogere dichtheden 

voorkomt als met de locaties waar slechts lagere dichtheden van gekend zijn. En aan elk van 

hen kan een ander gewicht worden toebedeeld bij de steekproeftrekking. Voor de 

Rivierrombout worden de secties beperkt tot het Albertkanaal omdat er tot op heden geen 

larvenhuidjes werden gevonden langs de Grensmaas. Hier moet eerst uitgemaakt worden of 

de soort er zich voortplant en zo ja, waar precies. Gezien de grote variabiliteit in aantallen 

tussen de jaren, is het absoluut noodzakelijk om de soort jaarlijks op te volgen.  

Bij de selectie van de steekproefelementen moeten ook de beboste delen van de waterloop 

mee genomen worden. 
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4.2.3. Werkwijze 

(We beperken ons hier tot de brede lijnen. Een gedetailleerde handleiding voor het 

veldonderzoek wordt opgesteld; ook veldformulieren worden ontworpen.)  

Het verzamelen van larvenhuidjes is de enige geschikte methode om de relatieve 

populatiegrootte van de Rivierrombout en de Beekrombout op te volgen en sluitend bewijs te 

hebben dat de soort zich daadwerkelijk voortgeplant heeft. De methode geeft bovendien ook 

informatie over de geslachtsverhouding en is tevens minder weersgevoelig (Raebel et al 

2010). De methodiek is eenvoudig maar het inventariseren van larvenhuidjes is vrij 

arbeidsintensief. Elke sectie of transect bestaat uit een lengte van 500 m oever. Hierbij 

wordt de oever slechts langs één zijde bemonsterd, afhankelijk welke kant het gemakkelijkst 

toegankelijk is. Hierbij wordt de oever langzaam over een lengte van 500 m afgelopen en 

wordt elk huidje die men vindt, verzameld en wordt de locatie genoteerd op detailkaart of 

ingelezen met een gps. Het geslacht van de soort wordt genoteerd. De huidjes moeten 

verzameld worden om zo dubbeltellingen te voorkomen. Larvenhuidjes worden door de 

waarnemer minimaal 1 jaar ter beschikking gehouden voor controle. Vrijwilligers kunnen een 

beroep doen op een expert om deze op naam te laten brengen. De huidjes worden niet door 

het INBO bijgehouden. 

Voor de Rivierrombout wordt elk transect 1 x/10 dagen afgelopen en dit in de periode 

vanaf 20 juni tot 20 augustus (in totaal 6 bezoeken). Bij piekperiode van uitsluipen is het 

raadzaam om een tweede bezoek die week te brengen. Die piekperiode varieert van jaar tot 

jaar en is moeilijk te voorspellen. De huidjes zijn heel gemakkelijk te vinden op de schuine 

en rechte betonnen oeverwanden en perkoenpalen van het Albertkanaal. 

Voor de Beekrombout wordt elk transect minstens 1 x/10 dagen afgelopen en dit in de 

periode vanaf 1 mei tot 1 juni (in totaal 3 bezoeken). De piekperiode varieert van jaar tot 

jaar maar soms ook tussen de waterlopen en is moeilijk te voorspellen. Hiervoor is 

nauwgezette opvolging door coördinator nodig, en gerichte communicatie aan de tellers. De 

huidjes zijn vooral te vinden op kleine zandige/lemige strandjes en oevers van de waterloop. 

De trefkans van de larvenhuidjes is afhankelijk van het waterpeil en liggen bij laag water 

soms volledig op modderige en moeilijk bereikbare slikrandjes. Ofwel gebruikt men een 

waadpak of werden huidjes verzameld met een kano. In het andere geval dient men uiterst 

voorzichtig te zijn bij het betreden van deze modderige slikranden. 

 

4.3 Verspreiding 

Het huidige netwerk voor het doorgeven van losse waarnemingen samen met de gegevens 

uit dit meetnet zijn voldoende om een goed beeld van de verspreiding van de soort in 

Vlaanderen te bekomen. Om een inschatting te kunnen maken of een waarneming 

betrekking heeft op een zwervend exemplaar dan wel een populatie betref, en hoe groot die 

dan is, geven we hier een aantal verbeterpunten voor het doorgeven van losse 

waarnemingen. Voor het bepalen van veranderingen in areaal op Vlaamse schaal kan er best 

gewerkt worden met occupancy modellen. 

 Noteer steeds alle waargenomen libellensoorten en niet enkel de zeldzame soorten, dit 

geeft meteen een beeld welke soorten er aanwezig waren, welke vermoedelijk niet 

werden waargenomen en welke afwezig waren. Werk met streeplijsten.  

 Noteer ook steeds de aantallen per soort of maak een schatting van het aantal 

waargenomen dieren, 

 Vermeld of dit adulten of pas uitgeslopen dieren betreft,  

 Vermeld ook of ze in paringsrad (tandem) waren of ze eitjes aan het afzetten zijn, 

 Meer aandacht besteden aan het zoeken naar larvenhuidjes, 

 En natuurlijk ook steeds de exacte locatie vermelden en niet een groot gebied 

weergeven als locatie. 
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4.4 Kwaliteit van het leefgebied 

Het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied vereist een specifiek onderzoek die buiten de 

scoop van het monitoring meetnet valt. Hierbij dient niet enkel naar de waterpartij zelf 

gekeken te worden maar ook naar de structuur van het omliggend landschap, dat afhankelijk 

van de soort soms tientallen hectaren groot kan zijn. Dit alles maakt dat dit vrij complex en 

tijdrovend is, en bovendien buiten het interessegebied van veel vrijwilligers valt. Het wordt 

daarom niet haalbaar geacht binnen een vrijwilligersmeetnet. 

 

4.5 Werklast en materiaal 

Gezien het lopen van een transect onafhankelijk is van het tijdstip van de dag, kunnen 

meerdere transecten per dag gelopen worden, afhankelijk van de tijd nodig om zich te 

verplaatsen tussen de transecten. Gezien de Rivierrombout enkel langsheen het Albertkanaal 

voorkomt, gaan we uit van 5 transecten (van 500 meter) per dag en per persoon kan 

opvolgen. Voor de Beekrombout schatten we dit als maximaal 3 transecten per dag per 

persoon. Bij de berekening van het totaal aantal werkdagen per jaar gaan we er van uit dat 

elke vrijwilliger maar 1 locatie per dag wil bezoeken. Dit getal moet dus als een maximum 

beschouwd worden 

 

Tabel 4. Werklast meetnet larvenhuidjes. 

Soort 
  

#loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 

TOT 

veldwerkdagen/jaar 

Beekrombout 10 1 3 3 30u 30 

Rivierrombout 10 1 5 6 60u 60 

 

 

Materiaal:  

Zwemvest voor de monitoring van de Rivierrombout (gevaar om in het water van het 

Albertkanaal te vallen), potjes/doosje (+ etiketten) om de huidjes in te verzamelen, 

kaartmateriaal, formulieren (papier of digitaal), GPS (optioneel) of anders voldoende 

gedetailleerd kaartmateriaal om de locatie op in te tekenen. We gaan hier van uit dat de 

medewerker zelf een GPS ter beschikking zodat dit niet mee begroot moet worden.  
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5 Meetnet populatietelling per locatie 

5.1 Soorten 

Speerwaterjuffer, Maanwaterjuffer, Hoogveenglanslibel, Kempense heidelibel, Gevlekte 

witsnuitlibel 

Het is moeilijk haalbaar om deze soorten op te volgen door het lopen van een vaste route of 

het tellen van larvenhuidjes, omdat ze bv. moeilijk te vinden zijn zoals bij de 

Speerwaterjuffer of de maanwaterjuffer. Deze soorten zijn allen gebonden aan een zeer 

specifiek habitat (bv. moeras, verlandingsvegetatie) waardoor de trefkans om ze waar te 

nemen op een vaste route vrij klein is, laat staan om genoeg dieren waar te nemen om hun 

populatie te kunnen opvolgen. Deze soorten kunnen wel opgevolgd worden door de 

onmiddellijke omgeving van hun voortplantingslocatie gedurende een welbepaalde tijd te 

onderzoeken op hun aanwezigheid en zo de aantallen te tellen. Gezien verschillende van die 

soorten slechts gedurende een zeer korte tijd geteld kunnen worden en dit bij gunstige 

weersomstandigheden die zich niet altijd voordoen in het weekend, is het nodig om hier 

professionele ondersteuning (INBO) te voorzien. 

 

5.2 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

5.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren over een periode van 24 jaar met 

minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%)(Westra et al. 2013)? 

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden.] 

5.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): de verzameling van alle locaties in Vlaanderen waarin 

vanaf 2004 (= de laatste 10 jaar) de soort meermaals werd waargenomen over de jaren of 

die locaties waar meerdere exemplaren werden gezien bij voorkeur met indicatie van 

voortplanting (tandem, ei afleggende dieren, larvenhuidjes, pas uitgeslopen tenerale dieren).  

Steekproef: gezien het zeer beperkt aantal populaties van elk van deze soorten opteren we 

om al de huidige populaties op te volgen. De gevlekte witsnuitlibel werd in 2012 ten gevolge 

van een influx uit het Balticum op heel wat locaties in Vlaanderen waargenomen. Niet al deze 

locaties zijn geschikt als voortplantingsplaats. Voor de gevlekte witsnuitlibel hanteren we 

daarom het selectiecriterium dat de soort de laatste 10 jaar minstens 3 maal moet zijn 

waargenomen op dezelfde locatie en waarbij er ook meerdere exemplaren werden 

waargenomen.  

5.2.3. Werkwijze 

(We beperken ons hier tot de brede lijnen. Een gedetailleerde handleiding voor het 

veldonderzoek wordt opgesteld; ook veldformulieren worden ontworpen.)  

Gezien de moeilijkheden om deze soorten op een vaste route te tellen, stellen we voor om 

deze soorten op te volgen door middel van een gebiedstelling. Hierbij is het erg belangrijk 

het telgebied nauwkeurig af te bakenen. Dit houdt in dat een bepaalde locatie geteld wordt 

gedurende 1 uur. Indien ondertussen te veel bewolking optreedt, wordt de duur van de 

telling hiermee evenredig verlengd. Onder de locatie verstaan we zowel de waterpartij als de 

directe omgeving. De grootte hiervan is soortafhankelijk. Voor de Hoogveenglanslibel betreft 

de locatie vooral de veenmosvegetatie en de verlandingsgordel van vennen waar kleine 
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ondiepe plasjes aanwezig zijn of waar een oppervlakkige stroming van het water valt waar te 

nemen. De Kempense heidelibel wordt bij voorkeur geteld in de verlandingszone van 

voedselrijke plassen en in plasdrassituaties. Van belang is om steeds hetzelfde gebied te 

tellen en weer te geven op kaart waar er juist werd gelopen of via GPS-track. Voor de 

Speerwaterjuffer en de Maanwaterjuffer is het van belang om zowel de aantallen boven de 

plassen/vennen te tellen als de dieren die zich in de onmiddellijke omgeving van het water 

bevinden. Gezien de kwetsbaarheid van vegetaties in veel van leefgebieden van de meeste 

van deze soorten, is nauwgezette begeleiding van de tellers tijdens een eerste bezoek 

noodzakelijk. 

Een gebied wordt alleen geteld bij goed libellenweer wanneer de libellen actief zijn. Dit houdt 

in dat: 

 Er geteld wordt bij zonnig weer, dus niet bij veel bewolking (meer dan 25%), 

 De temperatuur minstens 17°C bedraagt, of indien lager (tot 15°C) er lange perioden 

met zonneschijn zijn en er vrijwel geen wind is, 

 Er niet geteld wordt bij sterke windkracht (richtlijn 4 Beaufort), 

 Er niet geteld wordt bij neerslag, 

 Er geteld wordt tussen 11.00 en 16.30. Op (zeer) warme dagen kan hiervan 

afgeweken worden en kan er vroeger of later begonnen worden met tellen. Een 

uitzondering hierop is de Kempense heidelibel die vooral in de voormiddag actief is. 

Deze soort moet geteld worden tussen 9.00 en 14.00. 

In tabel 5 geven we een overzicht van de periode waarin de telling per soort moet gebeuren. 

Die periode is indicatief en kan gerust enkele dagen naar voor schuiven door bv. een zeer 

warm voorjaar. Tussen twee tellingen is het wenselijk om minstens 5 dagen tussen te laten. 

 

Tabel 5. Periode van telling. 

Soort   1e telling   2e telling 

Maanwaterjuffer 

 

1-10 mei 

 

11-30 mei 

Speerwaterjuffer 

 

15-31 mei 

 

1-20 juni 

Hoogveenglanslibel 

 

juni 

 

juli 

Kempense heidelibel 

 

1-10 augustus 

 

11-30 augustus 

Gevlekte witsnuitlibel 

 

1-10 juni 

 

11-30 juni 

 

 

5.3 Verspreiding 

Het huidige netwerk voor het doorgeven van losse waarnemingen samen met de gegevens 

uit dit meetnet zijn voldoende om een goed beeld van de verspreiding van de soort in 

Vlaanderen te bekomen. Om een inschatting te kunnen maken of een waarneming 

betrekking heeft op een zwervend exemplaar dan wel een populatie betref, en hoe groot die 

dan is, geven we hier een aantal verbeterpunten voor het doorgeven van losse 

waarnemingen. Voor het bepalen van veranderingen in areaal op Vlaamse schaal kan er best 

gewerkt worden met occupancy modellen. 

 Noteer steeds alle waargenomen libellensoorten en niet enkel de zeldzame soorten, dit 

geeft meteen een beeld welke soorten er aanwezig waren, welke vermoedelijk niet 

werden waargenomen en welke afwezig waren. Werk met streeplijsten. Op die manier 

worden in feite nulwaarnemingen geregistreerd.  
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 Noteer ook steeds de aantallen per soort of maak een schatting van het aantal 

waargenomen dieren, 

 Vermeld of dit adulten of pas uitgeslopen dieren betreft,  

 Vermeld ook of ze in paringsrad (tandem) waren of ze eitjes aan het afzetten zijn, 

 Meer aandacht besteden aan het zoeken naar larvenhuidjes, 

 En natuurlijk ook steeds de exacte locatie vermelden en niet een groot gebied 

weergeven als locatie. 

 

5.4 Kwaliteit van het leefgebied 

Het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied vereist een specifiek onderzoek die buiten de 

scoop van het monitoring meetnet valt. Hierbij dient niet enkel naar de waterpartij zelf 

gekeken te worden maar ook naar de structuur van het omliggend landschap, dat afhankelijk 

van de soort soms tientallen hectaren groot kan zijn. Dit alles maakt dat dit vrij complex en 

tijdrovend is, en bovendien buiten het interessegebied van veel vrijwilligers valt. Het wordt 

daarom niet haalbaar geacht binnen een vrijwilligersmeetnet. 

 

5.5 Werklast en materiaal 

Gezien een gebiedstelling afhankelijk is van het weer en er in regel enkel tijdens de warmste 

uren van de dag geteld mag worden, kunnen slechts een beperkt aantal locaties per dag 

door eenzelfde waarnemer geteld worden. Veel zal echter afhangen van de afstand die nodig 

is om zich te verplaatsen tussen twee gebieden. Om die reden beperken we het aantal te 

tellen gebieden per medewerker tot 2. Hieronder geven we enkel de tijd die nodig is om een 

gebied te inventariseren. Hierbij moet de tijd opgeteld worden om er heen en terug te gaan. 

Bij de berekening van het totaal aantal werkdagen per jaar gaan we er van uit dat elke 

vrijwilliger maar 1 locatie per dag wil bezoeken. Dit getal moet dus als een maximum 

beschouwd worden. 

Gezien verschillende van die soorten slechts gedurende een zeer korte tijd geteld kunnen 

worden en dit bij gunstige weersomstandigheden die zich niet altijd voordoen in het 

weekend, is het nodig om hier professionele ondersteuning te voorzien. Deze kan van jaar 

tot jaar variëren en berekenen we als gemiddeld 10-15 dagen per jaar. 

 

Tabel 6. Werklast. 

 

Soort 
  

#loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 

TOT 

veldwerkdagen/jaar 

Maanwaterjuffer 7 1 2 2 14 14 

Speerwaterjuffer 7 1 2 2 14 14* 

Hoogveenglanslibel 10 1 2 2 20 20* 

Kempense 

heidelibel 
5 1 2 2 10 10 

Gevlekte 

witsnuitlibel 10 1 2 2 20 20* 

professionele ondersteuning 

(veldwerk) 

    

10-15 
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* deze soorten komen een aantal gemeenschappelijke locaties voor. Het opgegeven aantal 

uren en dagen is dus een maximum. 

 

Materiaal:  

netje, verrekijker, kaartmateriaal, formulieren (papier of digitaal). We gaan hier van uit dat 

de medewerker zelf een verrekijker ter beschikking heeft zodat dit niet mee begroot moet 

worden.  
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6 Synthese en haalbaarheid 

6.1 Expertise van de (vrijwillige) medewerkers 

De veldmedewerkers dienen een zekere ervaring te hebben met het opsporen en herkennen 

van de verschillende soorten libellen. Dit vereist enige ervaring of voorafgaande opleiding en 

training. Best is om eerst een paar keer mee te gaan met een meer ervaren onderzoeker. 

Voor het opsporen van larvenhuidjes van de Rivierrombout, en in mindere mate ook van de 

Beekrombout is weinig tot geen ervaring nodig en kan gebeuren door elke geïnteresseerde 

natuurliefhebber. Dit geldt ook voor het opvolgen van de populaties van de bosbeekjuffer. 

 

6.2 Jaarlijkse tijdsinvestering 

Een samenvatting van de vereiste werklast voor de verschillende meetnetten samen voor 

alle soorten wordt gegeven in tabel 7a (scenario 1) en 7b (scenario 2). Per 5 uur 

tijdsinvestering op het terrein wordt 1 uur extra gerekend om de gegevens in te geven (al 

dan niet op papier, smartphone, webapplicatie…) of het veldwerk voor te bereiden. 

Gezien de duidelijke voorkeur van de werkgroep voor scenario 2 (sommige locaties worden 

pas elke drie jaar opgevolgd) zou dit voor alle soorten samen, een geschatte jaarlijkse 

werklast van resp. 213 uur veldwerk, 42 verwerkingstijd en 258 unieke 

veldwerkdagen vereisen. 

 

Tabel 7a - Scenario 1. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering alle meetnetten libellen. Hierbij 

worden alle locaties jaarlijks bezocht. 

Soort 
  

# 

loc/jaar 

veldwerk 

(u) 

verwerking 

(u) 

TOT 

veldwerkdagen 

Bosbeekjuffer 20 30  6 60 

Variabele waterjuffer 20 30  6 60* 

Vroege glazenmaker 20 30  6 60* 

Beekrombout 10 30  6 30 

Rivierrombout 10 60 12 60 

Maanwaterjuffer  7 14  2,8 14 

Speerwaterjuffer  7 14  2,8 14* 

Hoogveenglanslibel 10 20  4 20* 

Kempense heidelibel  5 10  2 10 

Gevlekte witsnuitlibel 10 20  4 20* 

professionele ondersteuning 

(veldwerk) 

   

10-15** 

 
* deze soorten komen een aantal gemeenschappelijke locaties voor. Het opgegeven aantal 

dagen is dus een maximum. 

** deze ondersteuning wordt enkel voorzien voor de Maanwaterjuffer, Speerwaterjuffer, 

Hoogveenglanslibel, Kempense heidelibel en Gevlekte witsnuitlibel 
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Bij de berekening van het totaal aantal werkdagen per jaar gaan we er van uit dat elke 

vrijwilliger maar 1 locatie per dag wil bezoeken. Dit getal moet dus als een maximum 

beschouwd worden.  

 

Tabel 7b - Scenario 2. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering alle meetnetten libellen. Hierbij 

worden de 30 locaties één maal tijdens een driejarige cyclus  (in totaal n=30) bij 

Bosbeekjuffer, Variabele waterjuffer en Vroege glazenmaker.  

 

 

Soort   

#loc/jaar 
veldwerk 

(u) 

verwerking 

(u) 

TOT 

veldwerkdagen 

Bosbeekjuffer 10 15  3 30 

Variabele waterjuffer 10 15  3 30* 

Vroege glazenmaker 10 15  3 30* 

Beekrombout 10 30  6 30 

Rivierrombout 10 60 12 60 

Maanwaterjuffer  7 14  2,8 14 

Speerwaterjuffer  7 14  2,8 14* 

Hoogveenglanslibel 10 20  4 20* 

Kempense heidelibel  5 10  2 10 

Gevlekte witsnuitlibel 10 20  4 20* 

professionele ondersteuning 

(veldwerk) 

   

10-15** 

 

* deze soorten komen een aantal gemeenschappelijke locaties voor. Het opgegeven aantal 

dagen is dus een maximum. 

** deze ondersteuning wordt enkel voorzien voor de Maanwaterjuffer, Speerwaterjuffer, 

Hoogveenglanslibel, Kempense heidelibel en Gevlekte witsnuitlibel 

 

6.3  Haalbaarheid 

Gezien verschillende van de soorten slechts gedurende een zeer korte tijd geteld kunnen 

worden en dit bij gunstige weersomstandigheden die zich niet altijd voordoen in het 

weekend, is het nodig om hier professionele ondersteuning te voorzien. De professionele 

ondersteuning die berekend werd, is noodzakelijk voor het slagen van een paar meetnetten. 

Om sommige meetnetten duurzaam te garanderen zal er moeten ingezet worden op educatie 

en op training van nieuwe mensen, in het bijzonder in Limburg. Nu al situeren de meeste op 

te volgen locaties zich in Limburg en wonen daar net het minst aantal mensen met enige 

kennis van libellen. Hier moeten van in het begin activiteiten uitgewerkt worden door de 

vrijwilligerscoördinator om nieuwe mensen aan te spreken. 

Aangezien de woonplaats van de meeste tellers niet overlapt met de locaties die moeten 

opgevolgd worden, lijkt het onvermijdelijk dat heel wat medewerkers zich over een afstand 

van tientallen kilometers (tot +100 km) enkel moeten verplaatsen. Daarom is het 

noodzakelijk dat er een kilometervergoeding wordt voorzien om de te garanderen. 
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Naar engagement en betrokkenheid van de vrijwilligers toe, moet de mogelijkheid voorzien 

worden dat alle libellensoorten geteld en doorgegeven kunnen worden via de 

invoerapplicatie. Deze bijkomende waarnemingen maken geen integraal deel uit van de 

voorgestelde meetnetten.  

Vanuit de vrijwilligers is er bij het meetnet transecttelling een voorkeur voor scenario 2, 

waarbij de locaties om de drie jaar geteld worden in de plaats van jaarlijks. Om de 

betrokkenheid van de vrijwilligers te vergroten moet de mogelijkheid voorzien worden dat de 

vrijwilliger elk jaar zijn gebied/route telt i.p.v. om de gevraagde 3 jaar en dat dit ook zo kan 

ingegeven worden in de invoermodule. Het moet evenwel duidelijk zijn wat intrinsiek 

gevraagd wordt bij de monitoring en wat niet. 
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