Libellen in Meijendel:
aantalsverloop tussen
2010 en 2020 langs drie
telroutes

Begin 2010 zijn drie libellenroutes uitgezet in de buitenduinen van Meijendel. Over de
periode 2010-2020 zijn de libellen langs deze routes tien keer per jaar geteld in de maanden
mei tot en met september. In totaal zijn 26 soorten waargenomen. Per soort wordt het
aantalsverloop langs de drie routes afgezet tegen de landelijke index die is afgeleid uit de
telresultaten van een paar honderd libellenroutes verspreid over heel Nederland.
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zijn als larve en imago predatoren. Prooien zijn
o.a. vliegen, muggen, vlinders, haften, kleinere
Trefwoorden
libellen en andere kleine, weke dieren. Zelf
meetnet libellen, libellenroute,
zijn libellen ook prooien. Als larven van vissen,
libellentelling, aantalsverloop, Meijendel.
waterroofkevers, grotere libellenlarven en watervogels zoals Dodaars (Tachybaptus ruficollis). Uitsluipende libellen vormen een gemakkelijke prooi voor vogels en kikkers. Volwassen imago’s
Levensloop van een libel
zijn moeilijker te pakken te krijgen, maar bijvoorbeeld
een Boomvalk (Falco subbuteo) is zeer bedreven in de
De ontwikkeling van een libel verloopt van ei via een
libellenjacht. Imago’s kunnen bijna twee maanden leven
aantal larvale stadia tot het gevleugelde eindstadium, de
(alleen de imago’s van winterjuffers nog langer), maar in
volwassen libel (imago). De eieren worden, afhankelijk
de praktijk leven ze meestal korter. Predatie en gevechten
van de soort, in of bij het water (meestal in waterplanom territoria vragen de meeste slachtoffers. De gemidten of direct in het water) afgezet. De larven leven in
delde levensduur van een imago bedraagt bij de kleinere
het water. De hele ontwikkeling van ei tot imago duurt,
libellen, de juffers, een tot twee weken. De grotere, ‘echte’
opnieuw afhankelijk van de soort, enkele maanden tot
libellen leven gemiddeld iets langer: twee tot vier weken
meerdere jaren. De laatste vervelling van larve tot imago
(Bos en Wascher 1997).
(het uitsluipen) vindt buiten het water plaats. Libellen
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Figuur 1. Ligging van drie libellenroutes in Meijendel. De route Kikkerberg ligt iets ten zuidwesten van de Kikkerberg.
De route Helmduinen grenst bijna aan de zeereep. De route Parnassiapad ligt even ten westen van het fietspad tussen de
Meijendelse en de Wassenaarse Slag. De opvallende witte lijn op de rechterkant van de kaart is de sprang die praktisch
parallel loopt aan genoemd fietspad.

Methode libellentelling
Verspreid over Nederland liggen een kleine 500 routes.
Voor ruim de helft zijn dat soortgerichte routes. Langs
zo’n route wordt slechts één (zeldzame en slechts lokaal
voorkomende) soort geteld. Ca. 200 routes zijn algemene
routes waarlangs alle libellen worden geteld. Een algemene libellenroute bestaat uit twee trajecten van 50 meter
langs een waterkant. Per traject worden alle libellen tot
enkele meters ter weerszijden ervan geteld. Desgewenst
kunnen (maximaal vijf) trajecten van 100 meter aan de
route worden toegevoegd om de grotere en zeldzame
kleinere libellen betrouwbaarder (met het oog op de lage
dichtheden) te kunnen tellen. Algemene waterjuffers en
algemene heidelibellen worden daar niet geteld omdat
de twee secties van 50 meter lang genoeg zijn voor een betrouwbare telling van deze soorten. Tellingen vinden alleen
plaats bij goed weer en bij voorkeur één keer per twee
weken, tussen 1 mei en 1 oktober (Ketelaar & Plate 2001). Ik
heb mij steeds beperkt tot twee tellingen per maand , een
in de eerste helft en een in de tweede helft van de maand.

Drie (algemene) libellenroutes in Meijendel
Begin 2010 heb ik samen met Kim Huskens van de Vlinderstichting drie libellenroutes uitgezet in Meijendel (Fig.

1). De routes zijn zo gekozen dat ze tussen verschillende
secties van de ca. 2 km lange vlinderroute Parnassiapad liggen, waarlangs ik sinds 1990 jaarlijks vlinders tel
(Hooijmans 2019). Op deze manier kan ik een vlindertelling
eenvoudig combineren met een libellentelling.

Route Parnassiapad
De telroute Parnassiapad bestaat uit twee trajecten van
50 meter langs de rand van een infiltratieplas. Het begin
van de route is op het bruggetje aan het begin van het
‘echte’ Parnassiapad dat naar de zeereep loopt. De route
loopt over een paadje achter de rietkraag met aangrenzend struikgewas (Fig. 2). Vanaf het bruggetje heb je het
beste zicht op de libellen boven het open water naast de
rietkraag (Fig. 3). In de beginjaren van de tellingen stond er
niet overal Riet (Phragmites australis) langs de oever, maar
in de loop der jaren breidde de rietkraag zich uit tot over
de hele lengte van de route en werd ook steeds breder.
Laag op de oever, half in de rietkraag, groeit hier en daar
Grauwe wilg (Salix cinerea). Langs en deels in de rietkraag
staan grote planten als Koninginnekruid (Eupatorium
cannabinum) en Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum). Iets hoger op de oever groeit vooral veel Duindoorn
(Hippophae rhamnoides), Eenstijlige meidoorn (Crataegus
monogyna) en Wilde liguster (Ligustrum vulgare).
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Figuur 2. Route Parnassiapad, 22-7-2020. Zicht op rietkraag
langs de route vanaf de overkant van de infiltratieplas.
Linksboven het bruggetje waar de route begint. De route
zelf loopt achter het struikgewas naast de rietkraag langs.

Route Helmduinen

Soortbesprekingen

De telroute Helmduinen bestaat uit twee trajecten van 50
meter langs de rand van een kwelplas (Fig. 4). In het begin
van de tellingen was de oever nog vrij kaal met nauwelijks
Riet. Wel groeide er langs de rand in het water veel Gewone
waterbies (Eleocharis palustris) en verspreid ook Drijvend
fonteinkruid (Potamogeton natans). In de laatste jaren
heeft zich er een rietkraag ontwikkeld met op de oever
tussen het Riet en het duindoornstruweel o.a. veel Stijve
moerasweegbree (Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides). Ik was aangenaam verrast deze Rode lijst-soort hier
in zo’n groot aantal aan te treffen, omdat de soort zich in
de Kikkervalleien, na een vondst in 2009, niet meer heeft
laten zien (Hooijmans 2019). Maar dit terzijde. Het duindoornstruweel vlak langs de route, met ertussen opslag van
berken en Grauwe wilgen, breidt zich steeds verder uit.

De 26 soorten die in de periode 2010-2020 zijn opgemerkt
langs de drie telroutes, worden hieronder besproken. In de
grafieken daarbij is elk jaartotaal gelijk aan de som van vijf
maandcijfers (mei - september), gesommeerd over de drie
routes. Elk maandcijfer is het gemiddelde aantal libellen
van de twee tellingen in de desbetreffende maand. Een
eventuele significantie van toe- of afname van een soort
langs de telroutes is vastgesteld met behulp van Spearman’s
rangcorrelatietoets (p<0,05) (Spearman 1904). De landelijke
indexcijfers in de grafieken zijn ontleend aan het bestand
‘Populatietrends libellen 1999-2019’ op de website van de
Vlinderstichting (www.vlinderstichting.nl). Ook de kwalificaties van trendmatige ontwikkelingen komen uit dit bestand.

Figuur 6. Route Kikkerberg, 30-9-2020. Vanaf ongeveer
dezelfde plaats als de foto van 24-6-2009 (Fig. 5).

Bruine winterjuffer (Sympecma fusca)
De Bruine en Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca)
zijn de enige libellensoorten in Nederland die als imago
overwinteren. Van deze twee soorten komt alleen de Bruine winterjuffer (Fig. 7) in Meijendel voor. De paring vindt
plaats omstreeks april/mei. De imago’s sluipen in juli/augustus uit en vertonen tot het volgende voorjaar geen enkel voortplantingsgedrag (Wasscher 2002). Ze zijn dan vaak
ver van water te vinden. Dit verklaart waarom de meeste
winterjuffers langs de drie routes in mei gezien worden en
de aantallen in de (na)zomer veel lager uitvallen (Fig. 8).

Route Kikkerberg

Figuur 3. Route Parnassiapad, 22-7-2020. Uitzicht vanaf het
bruggetje waar de route begint. Links de rietkraag langs
de route.

De telroute Kikkerberg slingert zich rond twee kwelplassen.
Rond de kleinere kwelplas liggen twee trajecten van ca. 50
meter. Rond de grotere kwelplas liggen twee trajecten van
ca. 100 meter. Bij het begin van de tellingen in 2010 was
er nog weinig begroeiing in en langs de plassen (Fig. 5). In
de loop der jaren is de kleinere plas praktisch helemaal
dichtgegroeid met Riet en Kleine lisdodde (Typha angustifolia) (Fig. 6). Dicht langs de rand breidt duindoornstruweel
zich steeds verder uit met verspreid opslag van berken.
De grotere plas heeft nog het meest een pionierkarakter
behouden met langs de rand veel Gewone waterbies en in
de hele plas Drijvend fonteinkruid, Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) en kranswier.

Achter het grillige aantalsverloop langs de drie routes in
Meijendel manifesteert zich een significante achteruitgang.
De landelijke trend is juist positief, met een sterke toename
vanaf 2002 en een matige toename over de laatste 10 jaar.

Figuur 7. Bruine winterjuffer op spatbord, 15-8-2009,
Meijendel, nabij route Parnassiapad.

Eerdere inventarisaties van libellen
met publicatie van de resultaten in
‘Holland’s Duinen’

Figuur 4. Route Helmduinen, 22-7-2020. Uitzicht in oostelijke
richting. De route loopt tussen de rietkraag en het duindoornstruweel links op de foto.
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Figuur 5. Route Kikkerberg, 24-6-2009. Uitzicht in westelijke
richting. Op de voorgrond de kleinere van de twee
kwelplassen waaromheen de route loopt.
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In de jaren 1995-1997 zijn in het duingebied tussen Noordwijk
aan Zee en de Wassenaarse Slag libellen geïnventariseerd
(Dijkstra 1998). In 1998 is deze inventarisatie voortgezet
en werd ook De Klip onderzocht (Dijkstra 1999). Bij elkaar
werden in de jaren 1995-1998 32 soorten vastgesteld. In 2012
dook in Meijendel de Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia
pectoralis) op (van der Spek 2012). In 2015 werd in Meijendel
drie keer een Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) opgemerkt (Van der Spek 2015). In 2018 is een biodiversiteitsjaar
in het Nationaal Park Hollandse Duinen gehouden. Daarbij
werden 38 soorten libellen waargenomen (Zuyderduyn 2020).

Figuur 8. Bruine winterjuffer: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 2002-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2014 gelijk gesteld aan 37, het in 2010 bereikte
maximum in Meijendel).
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Figuur 9. Gewone pantserjuffer: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2001 gelijk gesteld aan 23,5, het in 2016 bereikte
maximum in Meijendel).

Figuur 11. Houtpantserjuffer: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld.
Landelijk: indexcijfers (met de index van 2001 gelijk gesteld
aan 54, het in 2017 bereikte maximum in Meijendel).

Figuur 12. Lantaarntje: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld.
Landelijk: indexcijfers (met de index van 2002 gelijk gesteld
aan 492, het in 2017 bereikte maximum in Meijendel).

Figuur 14. Tengere grasjuffer: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2013 gelijk gesteld aan 10).

Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa)
De vliegtijd van de Gewone pantserjuffer loopt van
midden juli tot en met eind augustus. De Meijendel-gegevens illustreren dit (Fig. 9). De soort komt jaarlijks
voor langs de route Kikkerberg, langs de andere twee
routes slechts incidenteel. De afname na 2016 lijkt vooral
veroorzaakt door het helemaal dichtgroeien (met Riet en
Kleine lisdodde) van de kleinere van de twee kwelplassen
waaromheen de route Kikkerberg loopt. Langs de grotere
van die twee kwelplassen lijkt de soort niet achteruit te
zijn gegaan. Dat is niet meer dan een indruk, omdat ik
daar - volgens voorschrift - alleen de grote en de meer

zeldzame kleine libellen tel en daarom niet de Gewone
pantserjuffer. Wellicht klopt die indruk niet, want op
landelijke schaal is al vanaf het begin van de tellingen
in 1999 en ook over de laatste tien jaar sprake van een
matige afname.

In heel Nederland laat de index sinds 1999 een matige
afname zien, maar over de laatste tien jaar is de trend
stabiel. Langs de drie routes in Meijendel is sprake van
een significante toename sinds 2010. Opvallend daarbij is
de enorme uitschieter in 2017 (Fig. 12). Deze uitschieter zit
niet in de landelijke index. Lokale omstandigheden spelen
hierbij dus waarschijnlijk een rol. Het is zelfs zo dat de
uitschieter volledig voor rekening komt van de aantallen
langs de route Parnassiapad. Langs de twee andere routes
waren de aantallen in 2017 in lijn met die uit andere jaren.
Mogelijk is een belangrijke verklaring voor de uitschieter de breedte en samenstelling van de rietkraag langs
de route Parnassiapad. Uit onderzoek is gebleken dat de

talrijkheid van het Lantaarntje een sterke positieve relatie
heeft met de breedte van de moerasvegetatie langs de
oever (Mostert & Dingemanse 2002). Een breedte van 1-2,5
meter is daarbij ideaal en blijkt veel meer individuen aan
te trekken dan smallere of bredere rietkragen. Wellicht was
de breedte (van ca. 2 meter) en samenstelling van de rietkraag langs de route Parnassiapad in 2017 optimaal voor
het Lantaarntje. Langs de andere twee routes was in 2017
nagenoeg geen rietkraag aanwezig.

Houtpantserjuffer (Lestes viridis)
Nog iets meer dan de Gewone pantserjuffer is de Houtpantserjuffer (Fig. 10) een echte nazomersoort (Fig. 11). De
landelijke index laat een matige afname zien, zowel over
de hele periode 1999-2019 als over de laatste tien jaar.
Langs de drie routes in Meijendel lijkt de soort stabiel,
maar de lage aantallen in 2020 lijken deze uitspraak te
logenstraffen.
De Houtpantserjuffer is de enige libel die eieren in de
schors van bomen afzet (Bos & Wasscher 1997), op takken
die boven het water of er vlakbij hangen. Aan deze voorwaarde wordt vooral voldaan langs de route Parnassiapad.
Dit draagt er waarschijnlijk toe bij dat langs deze route
ook ieder jaar de meeste individuen worden geteld.

Figuur 10. Houtpantserjuffer, 30-8-2019, Meijendel, route
Parnassiapad.
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Lantaarntje (Ischnura elegans)
Het Lantaarntje is een vertegenwoordiger van de omvangrijke familie van waterjuffers. Ongeveer 15 soorten uit deze
familie planten zich jaarlijks in Nederland voort en enkele
daarvan in grote aantallen. In menig jaar worden langs de
algemene routes in Nederland van het Lantaarntje meer
individuen geteld dan van alle andere libellensoorten. Ook
in 2019 was dat het geval (van Swaay et al. 2020). Zoals veel
juffers is het Lantaarntje zwerflustig. Deze eigenschap, in
combinatie met zijn algemeenheid, verklaart waarom hij
vaak in tuinen wordt gezien.
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Figuur 13. Tengere grasjuffer, 6-8-2017, Meijendel, route Kikkerberg. De foto is van matige kwaliteit, maar portretteert
wel een van de slechts twee Tengere grasjuffers die ik in de
loop van elf jaar langs de drie libellenroutes in Meijendel
heb waargenomen.

Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)
De Tengere grasjuffer (Fig. 13) is een uitgesproken pionier
van ondiep en weinig begroeid water. De trendmatige
ontwikkeling in Nederland is onzeker met een uitermate
grillig verlopende index (Fig. 14). De soort is in Nederland
vrij zeldzaam. In 2017 bijvoorbeeld is de soort op slechts
zes van de 196 getelde algemene libellenroutes waargenomen (met in totaal 16 getelde individuen) (van Swaay et
al. 2018). Een van die zes routes in dat jaar was de route
Kikkerberg. Eerder had ik alleen in 2013 ook een Tengere
grasjuffer langs deze route gezien. Langs de andere twee
routes heb ik de soort nooit opgemerkt.
Langs de route Parnassiapad zal de soort niet verschijnen
omdat het hier geen pioniersituatie betreft. Dat was,
tot ca. 2018, wel het geval langs de routes Helmduinen
en Kikkerberg. De laatste paar jaar heeft zich langs de
route Helmduinen een rietkraag ontwikkeld en staat bijna
de hele kleinere plas van de route Kikkerberg vol met
Riet en Kleine lisdodde. Alleen bij het kunstmatig ingrijpen in de natuurlijke successie langs deze routes zou
weer een geschikt biotoop voor de Tengere grasjuffer
kunnen ontstaan.
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Figuur 15. Vuurjuffer, 23-5-2011, Meijendel, kavel 17A.

Figuur 17. Watersnuffel (paringswiel), 26-6-2017, Meijendel,
route Parnassiapad.

Figuur 19. Azuurwaterjuffer (paringswiel), 10-6-2012,
Meijendel (foto vanaf bruggetje Parnassiapad).

Figuur 21. Variabele waterjuffer (paringswiel), 9-6-2018,
Meijendel, route Parnassiapad.

Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula)
De Vuurjuffer (Fig. 15), die ook vaak voorkomt bij tuinvijvers, is een van de vroegst vliegende libellen. Dat wordt
treffend geïllustreerd langs de libellenroutes in Meijendel met de meeste waarnemingen in mei en daarna nog
slechts enkele in juni (Fig. 16). De Vuurjuffer is in Nederland
algemeen en werd in 2019 langs de helft van de kleine 200
algemene routes opgemerkt (van Swaay e.a. 2020). De landelijke index laat desondanks een matige afname zien over
de hele telperiode en een sterke afname na 2008. Afgaande
op mijn tellingen in Meijendel lijkt de trend daar stabiel,
al gaat het om weinig waarnemingen. Op één waarneming
(van een individu in 2018) langs de route Kikkerberg na zag
ik Vuurjuffers alleen maar langs de route Parnassiapad.

Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)
Afgaande op de tellingen langs de libellenroutes in Nederland zijn alleen het Lantaarntje en de Azuurwaterjuffer
ieder jaar talrijker dan de Watersnuffel (Fig. 17). Langs de
drie routes in Meijendel is de Watersnuffel zelfs bijna ieder
jaar het talrijkst. Alleen in 2017 en in 2020 moest de soort
ook hier het Lantaarntje voor laten gaan. In 2017 kwam dit
omdat het Lantaarntje een extreem goed jaar had, zoals
hiervoor is besproken. In 2020 moet de oorzaak echter bij
de Watersnuffel zelf gezocht worden. Het heeft te maken
met de significant negatieve trend langs de drie routes in
Meijendel, vooral sinds 2016. Weliswaar is in heel Nederland sprake van een gestage afname over de periode 19992119, maar langs de drie routes in Meijendel gaat het wel

erg snel bergafwaarts met een achteruitgang van 86% in
de laatste vier jaar (Fig. 18). Ongetwijfeld spelen hier lokale
oorzaken een rol, zoals het verder dichtgroeien van de
oevers met Riet. Dit bemoeilijkt het voorkeursgedrag, zoals
de soortnaam al aangeeft, van een voortdurend lage vlucht
vlak boven het wateroppervlak. Bovendien werkt de zich
uitbreidende hoge oevervegetatie de laatste jaren wellicht
ondertelling in de hand doordat steeds meer Watersnuffels
aan mijn zicht worden onttrokken.

de route Parnassiapad komt een kleine populatie voor.
Langs de route Helmduinen heb ik nog nooit een Azuurwaterjuffer aangetroffen en langs de route Kikkerberg slechts
een keer (op 21-5-2018 twee individuen). Landelijk gezien
is het aantalsverloop sinds 1999 stabiel. Dat lijkt ook voor
de populatie langs het Parnassiapad te gelden, al gaat het
daar om lage aantallen (Fig. 20). De meeste Azuurwaterjuffers worden er doorgaans, zoals elders in Nederland, in
juni gezien. In 2013 was langs de route Parnassiapad nog
een late waarneming (één individu op 5-9-2013).

Figuur 16. Vuurjuffer: aantalsverloop 2010-2020 in Meijendel
en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2008 gelijk gesteld aan 10).

Figuur 18. Watersnuffel: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2002 gelijk gesteld aan 480, het in 2016 bereikte
maximum in Meijendel).

Figuur 20. Azuurwaterjuffer: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2011 gelijk gesteld aan 14,5, het in 2015 bereikte
maximum in Meijendel).
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Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)
De Azuurwaterjuffer (Fig. 19) is in Nederland vrijwel beperkt tot de zandgronden en de duinen, maar is daar erg
talrijk. De soort komt ook vaak voor in tuinvijvers. Langs

Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum)
De Variabele waterjuffer (Fig. 21) kan sterk op de Azuurwaterjuffer lijken. Gelukkig is ca. 80 % van de mannetjes

Figuur 22. Variabele waterjuffer: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2001 gelijk gesteld aan 16, het in 2010 bereikte
maximum in Meijendel).
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direct te herkennen aan de schouderstreep die is gereduceerd tot een kenmerkend uitroepteken (Bos en Wasscher
1997). De soort is vooral algemeen in klei- en laagveengebieden, maar komt ook op de zandgronden en in de duinen voor (zij het minder talrijk dan de Azuurwaterjuffer).
Langs de route Parnassiapad handhaaft zich een kleine
populatie (Fig. 22), vergelijkbaar in omvang met de populatie Azuurwaterjuffers aldaar. Ook de vliegtijden van beide
soorten, met de nadruk op mei en vooral juni, komen aardig overeen. Langs de twee andere telroutes heb ik slechts
één keer de Variabele waterjuffer aangetroffen (één
individu op 9-6-2018 langs de route Helmduinen). Landelijk
gezien is over de periode 1999-2009, en daarbinnen tevens
over de laatste tien jaar, sprake van een matige afname.
Ook in de getelde aantallen langs de route Parnassiapad
openbaart zich een significant negatieve trend sinds 2010.
Grote roodoogjuffer (Erythromma najas)
De Grote roodoogjuffer is in heel Nederland algemeen op
plaatsen waar waterplanten met grote drijvende bladeren
groeien, zoals Witte waterlelie (Nymphea alba) en Gele
plomp (Nuphar lutea) (van der Weide 2002). Deze soorten
ontbreken in de infiltratie- en kwelplassen van Meijendel.
Wel komt in de kwelplassen waarlangs de routes Helmduinen en Kikkerberg lopen, Drijvend fonteinkruid voor
met wat kleinere drijvende bladeren. Dat blijkt echter niet
voldoende voor een blijvende aanwezigheid van de soort
aldaar. Het is beperkt gebleven tot wat incidentele waarnemingen. Het jaar 2015 valt daarbij op (Fig. 23), toen langs
alle drie routes de Grote roodoogjuffer opdook. De meeste
individuen heb ik toen gezien langs de route Helmduinen,
inderdaad vaak rustend op bladeren van Drijvend fonteinkruid. Het plotseling verschijnen van de soort in 2015

Figuur 23. Grote roodoogjuffer: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2011 gelijk gesteld aan 10).

64

lijkt in ieder geval niet veroorzaakt door een opleving in
de rest van Nederland, want binnen de stabiel verlopende
landelijke index is 2015 juist een van de mindere jaren.
Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum)
De Kleine roodoogjuffer was tot aan 1980 zeer zeldzaam
in Nederland, maar is thans een van onze algemeenste
libellen (Van der Weide 2002). Het verloop van de landelijke index is stabiel. In 2019 waren langs de ca. 200
algemene routes in Nederland slechts negen soorten met
meer getelde individuen (Van Swaay 2020). De toename
sinds 1980 hangt vermoedelijk samen met de opwarming
van het klimaat. Langs de drie routes in Meijendel heb ik
alleen langs de route Kikkerberg Kleine roodoogjuffers
gezien, die daar, net als de Grote roodoogjuffers in 2015
langs de route Helmduinen, graag rusten op de bladeren
van Drijvend fonteinkruid. Van nog groter belang dan
drijvende bladeren voor het voorkomen van de soort is
overigens de aanwezigheid van fijnbladige waterplanten
(zoals Aarvederkruid en kranswier in de plassen van de
route Kikkerberg).

Figuur 25. Glassnijder, eiafzettend, 7-5-2011, Meijendel, route
Kikkerberg.

Figuur 26. Glassnijder, mannetje, 23-5-2019, Meijendel, route
Parnassiapad.

Bruine glazenmaker (Aeshna grandis)
De Bruine glazenmaker is gemakkelijk te herkennen aan
de oranjebruin gekleurde vleugels. De soort is vrij algemeen in Nederland en is te vinden bij allerlei stilstaande
wateren. Gemeten over de hele periode 1999-2019 is sprake
van een stabiele ontwikkeling, maar de laatste tien jaar
voltrekt zich een matige afname (Fig. 28).

Glassnijder (Brachytron pratense)
De Glassnijder (Fig. 25 en 26) is een vertegenwoordiger
van de glazenmakers. Dit is een familie van meestal fraai

gekleurde, grote libellen die veel vliegen. De Glassnijder
is de vroegste glazenmaker met de grootste aantallen in
mei en juni (Fig. 27). Ieder jaar verschijnt de soort langs
de route Parnassiapad. Langs de andere twee routes zijn
er slechts incidentele waarnemingen: op 19-5-2011 een
individu langs de route Helmduinen en op zowel 7-5-2011
als 21-5-2018 een individu langs de route Kikkerberg. Patrouillerende mannetjes vliegen vaak op lage hoogte langs
de oever, daarbij iedere inham invliegend op zoek naar
een vrouwtje (Bos en Wasscher 1997). Dit gedrag is jaarlijks
mooi waar te nemen vanaf het bruggetje aan het begin
van de route Parnassiapad. De getelde aantallen zijn er
laag, maar sinds het begin van mijn tellingen in 2010 wel
redelijk stabiel. De landelijke index laat vanaf 1999 een
matige toename zien.

Figuur 24. Kleine roodoogjuffer: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2015 gelijk gesteld aan 10).

Figuur 27. Glassnijder: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2018 gelijk gesteld aan 10).

Figuur 28. Bruine glazenmaker: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2011 gelijk gesteld aan 10).

De soort is inmiddels verdwenen in de kleinere van de
twee kwelplassen waarlangs de route loopt (Fig. 24). Het
steeds verder dichtgroeien van deze plas met Riet en Kleine lisdodde is hier ongetwijfeld verantwoordelijk voor. Wel
handhaaft de soort zich in kleine aantallen in de grotere
van de twee kwelplassen, maar daar worden - zoals eerder
gemeld - de algemene kleinere libellen niet geteld.
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Mannetjes bezetten een groot territorium, doorgaans zo’n
50 meter oever (Dijkstra & Hoeffnagel 2002). Van 2010 tot
en met 2015 (met uitzondering van 2012) bezette een Bruine
glazenmaker een territorium langs de route Parnassiapad.
Vanaf het bruggetje aan het begin van die route was in de
nazomer regelmatig een individu bij de jacht te volgen. Dat
zich daar na 2015 geen Bruine glazenmaker meer liet zien,
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Figuur 29. Vroege glazenmaker, vrouwtje op Rietorchis,
13-6-2010, Duivenvoorde.

hangt wellicht samen met de landelijke afname na 2011. De
waarneming in september 2019 vond plaats langs de route
Helmduinen en betrof vermoedelijk een zwerver. Dat was
de enige waarneming van de soort langs deze route. Ook
langs de route Kikkerberg heb ik slechts één keer een Bruine glazenmaker waargenomen, in augustus 2015.
Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles)
De Vroege glazenmaker (Fig. 29) is vooral een soort van
laagveenmoerassen. Tot het begin van deze eeuw ging de
soort achteruit. Dit was zorgwekkend, omdat de populaties
in de Nederlandse laagveenmoerassen vermoedelijk de
grootste zijn van heel Noordwest-Europa (De Groot 2002).
Vóór de eeuwwisseling werden jaarlijks slechts kleine
aantallen in de duinen aangetroffen. Sinds de start van het
libellenmeetnet in 1999 is de Vroege glazenmaker echter
sterk toegenomen. Ook langs de routes in Meijendel laten
de aantallen een siginficante toename zien sinds het begin
van de tellingen in 2010 (fig. 30). Desondanks kreeg ik
tijdens de eerste teljaren, als ik de Vroege glazenmaker invoerde, steevast de waarschuwing dat dit een waarneming
betrof buiten de bekende vliegplaatsen.
De eerste jaren zag ik alleen enkele Vroege glazenmakers
langs de route Parnassiapad, maar de laatste jaren liet de
soort zich ook langs de andere routes steeds meer zien,
met name langs de route Kikkerberg. Het dichtgroeien met
Riet en Kleine lisdodde van de kleinere plas aldaar speelt
hierbij waarschijnlijk een belangrijke, in dit geval dus
positieve, rol. Dat de soort in de loop van de vorige eeuw
op veel oude vindplaatsen verdween wordt namelijk juist
toegeschreven aan het verdwijnen van mesotrofe vennen
en plassen met goed ontwikkelde hoge oevervegetaties
van Riet en lisdodde (De Groot 2002).
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Figuur 30. Vroege glazenmaker: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2018 gelijk gesteld aan 10).

De Vroege glazenmaker is de enige glazenmaker van
het geslacht Aeshna die al in mei rondvliegt. De meeste
waarnemingen zijn in juni. In de nazomer wordt de soort
nauwelijks nog gezien. Ieder jaar is er een territorium van
de Vroege glazenmaker aan het begin van de route Parnassiapad, mooi te zien vanaf het bruggetje aldaar. In de
jaren dat er ook een Bruine glazenmaker een territorium
had, was nooit sprake van overlap: nadat de Vroege glazenmaker in de loop van juli verdween maakte de Bruine
glazenmaker er begin augustus zijn opwachting.
Paardenbijter (Aeshna mixta)
De Paardenbijter (Fig. 31) lijkt wel wat op de Glassnijder,
maar de vliegtijden van beide soorten overlappen elkaar
nauwelijks. De meeste Glassnijders vliegen in mei en juni, de

Figuur 31. Paardenbijter, jong mannetje, 24-7-2018, sectie 8
van de vlinderroute Parnassiapad.
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Figuur 32. Paardenbijter: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2019 gelijk gesteld aan 16, het in 2020 bereikte
maximum in Meijendel).

Figuur 34. Grote keizerlibel: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2018 gelijk gesteld aan 20, het in 2018 bereikte
maximum in Meijendel).

meeste Paardenbijters in augustus en september (Fig. 32).
De Paardenbijter is in Nederland algemeen met een stabiel
aantalsverloop sinds 1999. De laatste tien jaar is zelfs sprake
van een matige toename. Ook langs de routes in Meijendel
laten de aantallen sinds 2010 een significante toename zien.

Grote keizerlibel (Anax imperator)
De Grote keizerlibel (Fig. 33) is een van de grootste Nederlandse libellen en slaagt er vaak in andere grote libellen
te verjagen. Kleinere libellen doen soms dienst als prooi.
De soort is algemeen en lijkt zich bijna overal thuis te
voelen. Langs de drie routes in Meijendel komt de soort in
ongeveer gelijke aantallen voor. Bovendien laten de aantallen er een significante stijging zien sinds 2010. Dit is in
lijn met de stijgende landelijke index sinds 1999 en meer
in het bijzonder met de stijging daarvan over de laatste
tien jaar (Fig. 34).

In de beginjaren van mijn tellingen zag ik de meeste Paardenbijters langs de route Parnassiapad. In de loop der jaren
verschenen ook steeds meer individuen langs de andere
twee routes, mogelijk samenhangend met de successie van
de vegetatie daar. Tot nog toe is 2020 het beste jaar voor de
soort langs de drie Meijendel-routes. In september van dit
jaar kon ook de gewoonte van Paardenbijters om in groepjes te jagen langs elke route worden gadegeslagen.

Figuur 33. Grote keizerlibel met Gehakkelde aurelia (Polygonia
c-album) als prooi, 14-7-2010, Tedingerhof, Leidschendam.

De soort heeft een lange vliegperiode, van eind mei tot
begin september. Vooral langs de routes Helmduinen en
Kikkerberg worden vaak eiafzettende vrouwtjes gezien.
Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope)
In de vorige eeuw was de Zuidelijke keizerlibel een
dwaalgast in Nederland. De noordgrens van haar Europese areaal liep van het midden van Frankrijk tot het zuiden
van Polen (Goudsmits & Ketelaar 2002). Sinds de jaren 90
van de vorige eeuw is de soort bezig aan een opmars in
noordelijke richting, waarschijnlijk door de klimaatopwarming. Door de toenemende aantallen in Nederland
kon over het afgelopen decennium zelfs een landelijke
index worden berekend (Fig. 35). Tot nu toe was 2019,
dankzij de warme zomer, het beste jaar met 94 waarnemingen op 28 telroutes (Van Swaay et al. 2020). Een van
die routes was de route Parnassiapad met de waarneming
van een individu op 8 augustus 2019. Vier jaar eerder, op
11 september 2015, zag ik een Zuidelijke keizerlibel langs
de route Kikkerberg.
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Figuur 35. Zuidelijke keizerlibel: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2019 gelijk gesteld aan 10).

Platbuik (Libellula depressa)
De Platbuik (Fig. 36 en 37) is een lid van de familie der koren
bouten. Het is een echte pioniersoort van ondiep water met
weinig begroeiing op de oevers (Ketelaar 2002). Langs de
routes in Meijendel heb ik alleen in 2011, 2012 en 2013 Platbuiken waargenomen (Fig. 38). In 2011 langs elk van de drie
routes, in 2012 alleen langs de route Helmduinen en in 2013
alleen langs de route Parnassiapad. Nu zou je in die jaren bij
de routes Helmduinen en Kikkerberg nog kunnen spreken van
een pionierachtige situatie, maar bij de route Parnassiapad is
daar nooit sprake van geweest. Toch zijn de meeste waarnemingen langs de route Parnassiapad gedaan. Het steeds minder worden van de pionierachtige situatie bij de andere twee

Figuur 36. Platbuik, ‘biddend’ vrouwtje, 21-5-2011, Meijendel,
route Kikkerberg (kleinere kwelplas).
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Figuur 37. Platbuik, vrouwtje, 12-5-2012, Meijendel, Kikker
valleien.

Figuur 39. Viervlek, 21-5-2018, mannetje, Meijendel, route
Parmassiapad.

Figuur 40. Viervlek: aantalsverloop 2010-2020 in Meijendel en
landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2018 gelijk gesteld aan 42,5, het in 2012 bereikte
maximum in Meijendel).

routes is dus waarschijnlijk geen afdoende verklaring voor
de afwezigheid van de Platbuik na 2013. Vermoedelijk spelen
meer grootschalige factoren een rol, zoals de afname op landelijke schaal sinds 1999 en met name sinds 2011 suggereert.
Viervlek (Libellula quadrimaculata)
De Viervlek (Fig. 39) is, net als de Platbuik, een vroege korenbout met de hoogste aantallen in mei en juni. De Viervlek is wel veel algemener. In 2019 was de soort langs de
ca. 200 algemene telroutes in Nederland zelfs de talrijkste
‘echte’ libel en werd alleen in talrijkheid overtroffen door
vier waterjuffersoorten (Van Swaay e.a. 2020). Het huidige
voorkomen is overigens slechts een schim van het voor-

Figuur 38. Platbuik: aantalsverloop 2010-2020 in Meijendel
en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2011 gelijk gesteld aan 10).
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Figuur 41. Gewone oeverlibel, vrouwtje, 21-5-2018, Meijendel, route Parnassiapad.
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Figuur 42. Gewone oeverlibel: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de index
van 2018 gelijk gesteld aan 85, het in 2010 bereikte maximum
in Meijendel).

Figuur 44. Vuurlibel: aantalsverloop 2010-2020 in Meijendel
en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2017 gelijk gesteld aan 10).

komen in vroeger tijden: in het begin van de 20e eeuw zijn
zwermen beschreven van miljoenen Viervlekken die over
Nederland trokken (Wasscher & Swinkels-Verpraet 2002).

staande of zwakstromende wateren (Van der Weide 2002).
In Meijendel laat deze oeverlibel zich langs alle drie routes
in relatief grote aantallen zien. Wel is er sinds 2010 sprake
van een significante afname. In heel Nederland is het aantalsverloop juist stabiel.

Ook langs de routes in Meijendel is de Viervlek één van
de talrijkste libellen. Sinds 2010 lijkt het aantalsverloop
er redelijk stabiel (Fig. 40). Uit de landelijke index kan een
matige toename worden afgeleid over de hele periode sinds
1999, maar juist een matige afname over de laatste tien jaar.
Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)
De Gewone oeverlibel (Fig. 41) kent een lange vliegperiode met de nadruk op juni en juli. In sommige jaren
verschijnen er al in mei veel individuen. Vaak wordt ook
in augustus of soms zelfs in september nog een Gewone
oeverlibel opgemerkt (Fig. 42). De soort is weinig kritisch
ten aanzien van zijn biotoop en komt voor bij veel stil-

Figuur 43. Vuurlibel, 24-6-2020, Meijendel, route Helmduinen.

70

Vuurlibel (Crocothemis erythraea)
Net als de Zuidelijke keizerlibel is de Vuurlibel (Fig. 43) een
Zuideuropese soort die zich naar het noorden toe uitbreidt.
De opmars in Nederland heeft zich vooral in de eerste decade van deze eeuw voltrokken (Fig. 44). In 2019 is de soort
op 40 van de ca. 200 telroutes waargenomen, met in totaal
524 individuen (Van Swaay et al. 2020). Pas in 2020 is de
Vuurlibel verschenen langs een van de routes in Meijendel.
Op 24-6-2020 zag ik een individu dat een territorium bezette langs de route Helmduinen. Zes weken later, op 6-8-2020,
zag ik een Vuurlibel op precies dezelfde plaats. Het zou
hetzelfde, inmiddels behoorlijk op leeftijd gekomen, individu geweest kunnen zijn als dat van zes weken eerder.
Zwarte heidelibel (Sympetrum danae)
De verspreiding in Nederland van de Zwarte heidelibel (Fig.
45) is vrijwel beperkt tot de binnenlandse zandgronden.
Daarbuiten, inclusief de duinen, hebben de meeste waarnemingen betrekking op zwervende dieren (Kalkman 2002).
Sinds de start van het libellenmeetnet in 1999 is sprake van
een sterke afname (Fig. 46). Langs de routes in M
 eijendel
heb ik de soort slechts incidenteel waargenomen: op 5-92013 twee individuen langs de route P
 arnassiapad en op
18-9-2014 zes individuen langs de route Kikkerberg. Deze
waarnemingen vielen, waarschijnlijk niet geheel toevallig,
samen met een kortstondige opleving van de landelijk
aantallen binnen de neergaande trend.
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Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii)
De Zwervende heidelibel (Fig. 47) is misschien wel de
meest zwerflustige Europese libel. Vóór 1996 waren in Nederland slechts tien waarnemingen bekend. In 1996 vond
de waarschijnlijk grootste invasie in Europa plaats. Alleen
al in het duingebied van Meijendel zaten midden juni naar
schatting 400 individuen (Dijkstra & Van der Weide 1997).
Begin deze eeuw werd gedacht dat de soort waarschijnlijk weer uit Nederland zou verdwijnen (tot een volgende
invasie). Daarbij werd wel de kanttekening geplaatst dat
‘waarnemingen wellicht zullen toenemen door het warmer

wordende klimaat’ (Dijkstra 2002). Naar we nu weten een
terechte kanttekening en op zichzelf een prettige bijkomstigheid van het naderende onheil.

Figuur 45. Zwarte heidelibel, 18-9-2014, Meijendel route
Kikkerberg.

Figuur 47. Zwervende heidelibel, 23-6-2019, Meijendel, route
Helmduinen.

Figuur 46. Zwarte heidelibel: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 1999 gelijk gesteld aan 10).

Figuur 48. Zwervende heidelibel: aantalsverloop 2010-2020
in Meijendel en landeljke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2019 gelijk gesteld aan 12,5, het in 2019 bereikte
maximum in Meijendel).

Sinds het begin van mijn tellingen in Meijendel was de
Zwervende heidelibel ieder jaar present (Fig. 48). De
meeste individuen telde ik langs de route Kikkerberg, wat
minder langs de route Helmduinen en slechts één keer
een individu langs de route Parnassiapad. Langs de route
Kikkerberg vlogen de Zwervende heidelibellen uitsluitend
langs en boven de grotere van de twee kwelplassen. Deze
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heidelibel moet ik daar - volgens voorschrift - wel tellen
omdat hij relatief zeldzaam is. Het beste jaar tot nu toe
in Meijendel was 2019 en dat was landelijk gezien ook het
beste jaar sinds 1999. In dat jaar werd de soort langs 37
van de ca. 200 routes in Nederland vastgesteld, met in
totaal 339 individuen (Van Swaay et al. 2020).
Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)
De Bloedrode heidelibel (Fig. 49) is een van de meest
algemene libellen van Nederland die overal kan worden
aangetroffen. Vanaf 1999 laat de landelijke index een matige

toename zien met een stabiel verloop gedurende de laatste
tien jaar. In de duinen is de soort echter opvallend schaars
(Dijkstra & van Delft 2002). Dat blijkt ook uit mijn telresultaten langs de drie routes in Meijendel (fig. 50). In slechts
drie van de elf teljaren sinds 2010 heb ik daar Bloedrode
heidelibellen gezien, de meeste (zeven) daarvan in 2017. Alle
waarnemingen werden gedaan langs de route Parnassiapad.
Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum)
Bruinrode heidelibellen (Fig. 51) zwerven veel en over grote
afstanden. Het is vaak de eerste heidelibel die pasgegra-

Figuur 49. Bloedrode heidelibel, 11-9-2015, Meijendel, leuning
van het bruggetje aan het begin van de route Parnassiapad.

Figuur 51. (Jonge) Bruinrode heidelibel , 11-7-2015, Meijendel,
route Parnassiapad.

Figuur 50. Bloedrode heidelibel: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2019 gelijk gesteld aan 10).

Figuur 52. Bruinrode heidelibel: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 2019 gelijk gesteld aan 94, het in 2016 bereikte
maximum in Meijendel).
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ven poelen koloniseert (Dijkstra 2002). In heel Nederland
komt de soort algemeen voor. In Meijendel is dat eveneens
het geval. Over de hele periode 2010-2020 bezien staat de
Bruinrode heidelibel langs de drie telroutes qua talrijkheid
op de derde plaats. Alleen de Watersnuffel en het Lantaarntje zijn nog talrijker. Vanaf 2010 is bovendien sprake
van een significante toename (Fig. 52). Dit is in lijn met de
matige toename van de landelijke aantallen over de afgelopen tien jaar binnen een over de hele periode 1999-2019
ook matig stijgende trend.
Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum)
De Steenrode heidelibel werd aan het begin van de 21e
eeuw geacht wat algemener te zijn dan de verwante en
sterk gelijkende Bruinrode heidelibel (Dijkstra 2002). Sinds
het begin van het landelijke meetnet in 1999 is de Steenrode heidelibel (Fig. 53) matig afgenomen en de Bruinrode
heidelibel matig toegenomen. Volgens de laatst bekende

Figuur 54. Steenrode heidelibel: aantalsverloop 2010-2020 in
Meijendel en landelijke index 1999-2019.
Meijendel: som van vijf maandgemiddelden van de drie
routes bij elkaar opgeteld. Landelijk: indexcijfers (met de
index van 1999 gelijk gesteld aan 22, het in 2013 bereikte
maximum in Meijendel).

Figuur 53. Steenrode heidelibel, 26-9-2015, Meijendel, leuning bruggetje aan begin van de route Parnassiapad
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gegevens van het landelijk meetnet (uit 2019) is de Bruinrode (3907 individuen op 122 routes) inmiddels talrijker
dan de Steenrode (1545 individuen op 92 routes) (Van
Swaay 2020). Langs de routes in Meijendel is de Steenrode
heidelibel sinds het begin van de tellingen in 2010 niet sig-

nificant afgenomen (Fig 54). Wel is de Bruinrode heidelibel
er, zeker de laatste jaren, veel algemener dan de Steenrode. Alleen in 2013 zijn meer Steenrode dan Bruinrode
heidelibellen geteld.
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Tijdens mijn surveillancerondes in de
Helmduinen in Meijendel wil ik nog
wel eens op mijn knieën zitten om te
kijken wat er allemaal tussen de lage
vegetatie en (korst)mossen op de
bodem krioelt. Zo ook op een vroege
ochtend in mei. Mij viel een zeer
actief klein springspinnetje op, die
achter (zo leek het) cicades aan zat.
In eerste instantie dacht ik dat het
om de vrij algemene Huisspringspin
(Pseudeuophrys lanigera) ging.

stuk) beter af tegen de rode en bruine
haren bij de Bruine zwartkop, waar
de Huisspringspin daar bijna geen
contrast vertoond.
Ondanks dat de soort dus pas twee
keer in Nederland is gevonden, zou
het dus zomaar zo kunnen zijn dat hij

wel al vaker is waargenomen, maar
verward wordt met de Huisspringspin.
Daarom wil ik iedereen meegeven,
kijk altijd goed om je heen want wie
weet wat je vindt. En vergeet niet;
ieder beestje is een feestje!
Niels Kimpel (duinwachter Dunea)

Uiteraard heb ik de waarneming met
bijgaande foto ingevoerd op waarneming.nl. Al snel kwam er commentaar
van de heer J. Bink dat het om een
veel leukere soort bleek te gaan. Het
betrof namelijk de Bruine zwartkop
(P. erratica). Het is een soort die voor
deze waarneming slechts één keer
eerder is gevonden in Nederland,
maar dan wel in een heel ander deel
van Nederland, namelijk in Overijssel.

(Odonata). Nederlandse Fauna 4. Naturalis, KNNV Uitgeverij &

De Bruine zwartkop is dus een kleine
springspinnetje, van ongeveer 4
mm, dat erg lijkt op zijn neefje de
Huisspringspin. Het verschil zit hem
vooral in de breedte van de zwarte
banden op de poten. Die zijn bij de
Bruine zwartkop breder en duidelijker
aanwezig. Ook steekt de crème-witte
“stropdas” op het prosoma (kopborst-

EIS-Nederland, Leiden: 329-332.
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Figuur 1. Springspin Bruine zwartkop Pseudeuophrys erratica in de Helmduinen
van Meijendel. Deze soort is makkelijk te verwarren met de Huisspringspin
(P. lanigera). Foto: Niels Kimpel.
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