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Libellen in de Alblasserwaard
Anthonie Stip, Gerdine den Ouden & Richard Slagboom

Libellen kijken in de polder is, mede door het 
ontbreken van zeldzaamheden, niet zo populair. 
Dientengevolge is van diverse agrarische 
regio’s in Nederland geen duidelijk beeld van 
de verspreiding van libellen. Tot voor kort was 
dat ook het geval voor de Alblasserwaard, een 
waterrijke veenweideregio in Zuid-Holland. Dit 
artikel brengt daar verandering in. Op basis 
van veldonderzoek en analyse van historische 
verspreidingsgegevens beschrijven wij de 
libellenfauna van de Alblasserwaard. Een 
aantal regionaal kenmerkende soorten wordt 
besproken en enkele knelpunten en kansen 
worden benoemd. De afwisseling van dorpen, 
verstedelijkt gebied, open polders, kilometers 
sloten en brede weteringen, jonge bossen, 
dijken en rivieren maken dat de Alblasserwaard 
een diverse libellenfauna kent. In totaal zijn er in 
de afgelopen twaalf jaar 35 soorten gezien.

Materiaal en methode
Eind 2013 verscheen het boek ‘Dagvlinders en 

libellen in de Alblasserwaard’ (Stip & den Ouden 
2013). Op basis van de data die in het kader 
van dit boek zijn verzameld en geanalyseerd, 
beschrijven we hier de libellenfauna van dit 
gebied. Om een zo compleet en recent mogelijk 
beeld te schetsen van de verspreiding van 
dagvlinders en libellen in de Alblasserwaard, 
is in 2012 uitgebreid veldonderzoek gedaan. 
Dit werd uitgevoerd door vrijwilligers van de 
Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ 
(NVWA). Uiteraard werden niet alleen libellen, 
maar ook dagvlinders onderzocht, die hier 
verder buiten beschouwing gelaten worden. 
Tussen april en september 2012 werden in 
totaal 39 gebieden twee- tot viermaal bezocht 
en werden alle aanwezige libellen nauwkeurig 
geteld. Het merendeel van de gebieden is te 
voet geteld. Uitzonderingen zijn langgerekte 
telgebieden die per fiets of kano werden 
bezocht. Er is niet systematisch gezocht naar 
larven. Indicaties voor voortplanting zijn wel 
genoteerd. Alle waarnemingen zijn ingevoerd via 

Figuur 1. Uiterwaard langs de Lek met slikken, zandstrandjes en kribben. Leefgebied van de Rivierrombout 
(Gomphus flavipes). Nieuw-Lekkerland, mei 2010. 
Sandy floodplain of the river Lek, habitat of Gomphus flavipes. Nieuw-Lekkerland, May 2010 (Foto: Anthonie Stip).
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waarneming.nl of een speciaal ontwikkeld excel-
telformulier. Waarnemingen zijn gevalideerd 
op waarschijnlijkheid en correctheid van 
identificatie. Aanvullend werden enkele fiets- en 
wandeltochten ondernomen om een aantal witte 
gebieden alsnog geteld te krijgen. De vrijwilligers 
werden intensief begeleid door de auteurs van 
het boek. In het veldseizoen werd maandelijks 
een nieuwsbrief verspreid waarin de telresultaten 
en opmerkelijke vondsten werden beschreven. 
Tevens bevatte de nieuwsbrief gerichte vragen 
voor aanvullende waarnemingen en tips voor 
soortherkenning.
De Vlinderstichting verstrekte gevalideerde 
gegevens uit haar database, waardoor voor 
libellen een nauwkeurige datareeks van 1946 
tot en met 2011 ontstond. Hieraan werden de 
in 2012 verzamelde data toegevoegd en ook 
enkele waarnemingen uit 2011 die nog niet in 
de database van De Vlinderstichting waren 
opgenomen. De zo ontstane database bestaat 
uit ruim 6.700 libellenrecords en vormt de basis 
van de soortbeschrijvingen in Stip & den Ouden 
(2013).

Figuur 2. Open veenweidepolder in de Alblasserwaard, 
Giessenburg, mei 2005. 
Open polders in the Alblasserwaard, Giessenburg, 
May 2005 (Foto: Eric Verhagen).

Onderzoeksgebied de Alblasserwaard
De Alblasserwaard is een relatief open 
veenweidegebied gelegen in het Groene Hart van 
Nederland. Aan drie zijden wordt het omgeven 
door rivieren: de Lek in het noorden, de Noord 
in het westen en de Merwede in het zuiden. De 
oostgrens wordt globaal bepaald door de A27 
tussen Gorinchem en het bekende natuurgebied 
de Zouweboezem. Op de waterkerende dijken is 
vaak een goed ontwikkeld bloemrijk grasland te 
vinden. Verspreid langs de rivieren komen kleine 
uiterwaarden met zandstrandjes en kribben voor 
(figuur 1). Binnen de dijken speelt de intensieve 
melkveehouderij in de polders een belangrijke rol 
wat resulteert in veelal monotone graslanden met 
Engels raaigras (Lolium perenne) die omzoomd 
worden door ontelbare kilometers poldersloot, 
soms met verrassend goede, maar veel vaker 
met relatief slechte waterkwaliteit (figuur 2). 
Op enkele plaatsen in de Alblasserwaardse 
polders komt er nog blauwgrasland of bloemrijk 
grasland voor (figuur 3). Gegraven weteringen, 
boezems en natuurlijke veenriviertjes gaan 
over in uitgestrekte rietvegetaties. Zeker in de 
binnenlandse veenstroompjes komt een tamelijk 
rijke watervegetatie met onder meer Gele 
plomp en Witte waterlelie (Nymphea alba) voor. 
Verspreid over de Alblasserwaard liggen langs 
de veenriviertjes langgerekte dorpen (figuur 
4). In de jaren ‘80 zijn in de Alblasserwaard 
op diverse plaatsen bossen aangelegd 
ter compensatie van de verloren gegane 
natuurwaarden bij de aanleg van de A15. Deze 
jonge bossen bieden plaats aan veel soorten 
insecten. De talrijke waterpartijen in de open 
plekken in het bos zijn in trek bij libellen (figuur 
5). De Alblasserwaard herbergt twee grote 
moerasgebieden: de Boezems van Kinderdijk 
in het noordwesten en de Zouweboezem in 
het noordoosten. Bijna de gehele zuidrand van 
het onderzoeksgebied tussen Alblasserdam en 
Gorinchem is verstedelijkt. Op diverse plaatsen 
vinden we hier braakliggende terreinen in 
afwachting van hun bestemming als woonwijk of 
industriegebied. Door de crisis is de bouwdrift 
de laatste jaren echter aanzienlijk getemperd. 
Op deze zandige opgespoten terreinen kan de 
‘natuur’ haar gang gaan, wat regelmatig leidt tot 
bijzondere waarnemingen (zie verder).
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Figuur 4. Veenriviertje de Graafstroom, voortplantings-habitat van de Grote roodoogjuffer (Erythromma najas) en 
Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum). Bleskensgraaf, mei 2013.
Nutrient-rich open water, reproduction habitat of Erythromma najas and Coenagrion pulchellum. Bleskensgraaf, 
May 2013 (Foto: Gerard Roest).

Figuur 3. Blauwgrasland en sloot met goede oeverbegroeiing, leefgebied van Glassnijder (Brachytron pratense) 
en Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles). Nieuw-Lekkerland, april 2011.
Nutrient-poor grassland bordered by ditch with well-developed vegetation forming larval and adult habitat for 
Brachytron pratense and Aeshna isoceles. Nieuw-Lekkerland, April 2011 (Foto: Anthonie Stip).
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Figuur 5. Waterpartij in open plek in jong aangeplant loofbos als leefgebied van ondermeer Platbuik (Libellula 
depressa) en Smaragdlibel (Cordulia aenea). Oud-Alblas, mei 2013. 
Ponds and ditches at open spots in the planted deciduous forests are favorite habitat for many species, among 
them Libellula depressa and Cordulia aenea. Oud-Alblas, May 2013 (Foto: Gerard Roest).

Figuur 6. Aantal libellenwaarnemingen per kilometerhok voor de gehele onderzoeksperiode (t/m 2012). 
Number of dragonfly records per square kilometer grid during the complete study period (up to and including 2012).
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Tabel 1. Libellen waargenomen in de Alblasserwaard met vermelding van hun status volgens Stip & den Ouden 
(2013). 
Dragonflies occurring in the Alblasserwaard region, with their regional abundance status according to Stip & den 
Ouden (2013). Zeer algemeen-very common, algemeen-common, vrij zeldzaam-rather rare, zeldzaam-rare.

Soort Wetenschappelijke naam
Totaal 
aantal 
km-hokken

Aantal 
km-hokken na 
2000

% bezette 
km-hokken 
na 2000

Status

Species Total 
number of 
km grids

Number of km 
grids since 2000

% occupied 
after 2000 Status

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 14 12 4 zeldzaam

Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis 133 117 34 zeer algemeen

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 6 4 1 zeer zeldzaam

Bruine winterjuffer Sympecma fusca 5 4 1 zeer zeldzaam

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 30 29 8 vrij algemeen

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum 135 109 32 zeer algemeen

Watersnuffel Enallagma cyathigerum 61 58 17 algemeen

Grote roodoogjuffer Erythromma najas 167 123 36 zeer algemeen

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum 86 63 18 algemeen

Lantaarntje Ischnura elegans 233 166 49 zeer algemeen

Tengere grasjuffer Ischnura pumilio 10 10 3 zeldzaam

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 24 23 7 vrij zeldzaam

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 68 68 20 algemeen

Bruine glazenmaker Aeshna grandis 72 64 19 algemeen

Vroege glazenmaker Aeshna iscoceles 83 83 24 algemeen

Paardenbijter Aeshna mixta 176 147 43 zeer algemeen

Grote keizerlibel Anax imperator 64 64 19 algemeen

Glassnijder Brachytron pratense 66 61 18 algemeen

Rivierrombout Gomphus flavipes 16 16 5 vrij zeldzaam

Plasrombout Gomphus pulchellus 4 4 1 zeer zeldzaam

Smaragdlibel Cordulia aenea 14 14 4 zeldzaam

Vuurlibel Crocothemis erythraea 6 6 2 zeldzaam

Platbuik Libellula depressa 50 49 14 vrij algemeen

Bruine korenbout Libellula fulva 20 19 6 vrij zeldzaam

Viervlek Libellula quadrimaculata 61 60 18 algemeen

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 186 167 49 zeer algemeen

Zwarte heidelibel Sympetrum danae 13 11 3 zeldzaam

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii 10 10 3 zeldzaam

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 97 75 22 algemeen

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 76 70 20 algemeen

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 85 80 23 algemeen
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Historische kennis van libellen
Tot aan het eind van de jaren 70 is er bijzonder 
weinig bekend over de libellenfauna van de 
Alblasserwaard. De eerste waarneming in 
de regio betreft een Variabele waterjuffer 
(Coenagrion pulchellum) die in 1946 in de 
binnenstad van Gorinchem aan het papier is 
toevertrouwd, op de voet gevolgd door een 
Glassnijder (Brachytron pratense) in 1948, een 
Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum) in 
1949 en een Lantaarntje (Ischnura elegans) in 
1950. Al deze meldingen komen uit hetzelfde 
kilometerhok. Blijkbaar was een inwoner van 
Gorinchem gecharmeerd door deze insecten. 
Pas in 1983 komen er meer waarnemingen, 
allemaal uit de buurt van Gorinchem. Vooral door 
de activiteit van Jaap Tromp weten we iets van de 
libellenfauna van de Alblasserwaard in de jaren 
80 en 90. Zo werd de tweede Zuidelijke heidelibel 
(Sympetrum meridionale) voor Nederland in 
augustus 1994 in een tuin in Hardinxveld-
Giessendam gezien (Tromp & Wasscher 
2000). Pas vanaf de eeuwwisseling komt het 
libellenonderzoek in de Alblasserwaard echt 
op gang, wanneer de bestudering van libellen 
door meerdere mensen wordt opgepakt. Sinds 
2008 werd een horde jonge libellenliefhebbers 
actief, wat resulteerde in een betere kennis van 
de Alblasserwaard, maar ook een vollediger 
beeld van de verspreiding en soortenrijkdom van 
libellen opleverde. 

Resultaten
Sinds 2000 zijn in totaal 35 soorten libellen 
waargenomen, waarvan 31 soorten vrijwel 
jaarlijks worden gezien (tabel 1). De 
waarnemersinspanning varieert per kilometer-
hok en is vooral hoog in het westelijke deel en 
rondom de stad Gorinchem (figuur 6). Vooral in 
het midden van de Alblasserwaard, een gebied 
met veel intensieve veehouderij, is het aantal 
waarnemingen soms gering. In het vervolg van dit 
artikel gaan wij in op een aantal libellensoorten, 
die kenmerkend zijn voor de Alblasserwaard.

Glassnijder (Brachytron pratense)
De Glassnijder is een algemene soort die 
voorkomt bij voedselrijke en heldere wateren, 
die vrijwel steeds gekenmerkt worden door een 

Figuur 7. De Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) 
komt ook in open natte elzen- en essenbossen voor. 
Papendrecht, mei 2012. 
Aeshna isoceles occurs in open wet Alno-padion 
forests. Papendrecht, May 2012 (Foto: Eric Verhagen)

goed ontwikkelde water- en oevervegetatie. De 
eerste waarneming dateert van 1948, gevolgd 
door een nieuwe vondst in 1986 in de Avelingen 
bij Gorinchem. Sinds 1995 wordt de Glassnijder 
verspreid over het gebied waargenomen, bv. 
in de jonge loofbossen, bij plasjes in bebouwd 
gebied en langs een afwateringskanaal, het 
Achterwaterschap. Nergens overstijgen de 
aantallen de 35 exemplaren. In het agrarisch 
gebied wordt de Glassnijder nauwelijks gezien. 

Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles)
Net als de Glassnijder komt de Vroege 
glazenmaker (figuur 7) algemeen voor bij voed-
selrijke wateren met een goed ontwikkelde 
oevervegetatie. In 1984 werd de soort voor het 
eerst gemeld in de Avelingen bij Gorinchem en 
daarna pas weer in 2004. Tegenwoordig komt ze 
wijd verspreid voor in het veenweidegebied. In 
goede gebieden loopt de dichtheid op tot ca. 7 
exemplaren/ha. De soort wordt vaak territoriaal 
en jagend gezien langs kaden en dijken. In 2012 
werden enkele late exemplaren waargenomen 
waaronder drie individuen op 10 augustus en 
twee exemplaren op 12 augustus.
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Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum)
De Variabele waterjuffer is een zeer algemene 
waterjuffer in de Alblasserwaard. Na de eerste 
waarneming uit 1946, duurde het tot 1984 
voor een volgende observatie. De Variabele 
waterjuffer wordt vaak samen met de Grote 
roodoogjuffer aangetroffen. De aantallen kunnen 
op geschikte locaties oplopen tot honderden 
exemplaren. Zo werden er in een nieuwbouwwijk 
in Gorinchem op 27 mei 2012 niet minder dan 
353 exemplaren geteld. 

Bruine korenbout (Libellula fulva)
Begin mei verschijnt de Bruine korenbout in 
de Alblasserwaard. Deze libel kun je zien bij 
plassen en kanalen met een brede rietkraag in 
de oever. Het eerste exemplaar werd in 1983 
waargenomen in de Avelingen bij Gorinchem. 
Sindsdien wordt de soort vrijwel jaarlijks gezien, 
tot tientallen exemplaren. Lange tijd was de 
Avelingen één van de plekken in Nederland 
waar je gerede kans had om een Bruine 
korenbout te zien, tot bleek dat de soort wijder 
verspreid voorkwam. Grotere populaties van 
de Bruine korenbout zijn nog steeds vooral te 

vinden rondom de stad Gorinchem en in het 
recreatiegebied de Slingelandse plassen in het 
centrum van de Alblasserwaard. 

Rivierrombout (Gomphus flavipes)
De Rivierrombout is gebonden aan traag 
stromende, brede rivieren op een zanderige 
bodem. Het is niet eenvoudig om volwassen 
individuen waar te nemen. Tot en met 2012 werd 
de soort in zestien kilometerhokken vastgesteld, 
al zijn er daarna nog nieuwe locaties ontdekt. In 
1999 werd de soort voor het eerst waargenomen 
bij Boven-Hardinxveld. Sindsdien wordt de 
soort vrijwel jaarlijks gezien. Eenmaal werden 
larvenhuidjes aangetroffen in Gorinchem. In 
de zomer van 2013 werden bij het dorp Nieuw-
Lekkerland gedurende minstens één week twee 
uitgekleurde imago’s aangetroffen (figuur 8). Het 
ging om twee jagende mannetjes die gezien 
werden aan de noordkant van een bloemrijk 
dijkgrasland met onder andere Knoopkruid 
(Centaurea jacea), Peen (Daucus carota), Rode 
klaver (Trifolium pratense) en Bezemkruiskruid 
(Senecio inequidens). De mannetjes werden 
vaak foeragerend waargenomen op hooguit 

Figuur 8. Mannetje Rivierrombout (Gomphus flavipes) foeragerend op de noordhelling van een bloemrijk 
dijkgrasland. Nieuw-Lekkerland, augustus 2013.
Adult male Gomphus flavipes foraging on the north side of a flower rich dike grassland. Nieuw-Lekkerland, August 
2013 (Foto: Richard Slagboom). 
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enkele meters boven de vegetatie. Ze vielen op 
door hun karakteristieke hoppende vlucht met 
parabolische golfbewegingen. Beide mannetjes 
waren vrij plaatstrouw en werden na een week 
op vrijwel dezelfde locatie teruggevonden. 

Plasrombout (Gomphus pulchellus)
In 1993 werd de Plasrombout voor het eerst 
gezien in de stad Gorinchem. De volgende 
waarneming dateert van 1999. Vanaf 2010 wordt 
de soort jaarlijks gezien. Een goede locatie om 
de Plasrombout in de Alblasserwaard te zien, 
zijn de bloemrijke uiterwaarden aan de westzijde 
van de Linge tussen Arkel en Gorinchem. Hier 
worden eind mei/begin juni tot wel 20 imago’s 
waargenomen. Vermoedelijk sluipen de 
Plasrombouten uit bij twee zandputten aan de 
oostzijde van de Linge en foerageren zij aan de 
westzijde op de uiterwaard. Incidenteel wordt de 

Figuur 9. Op braakliggende terreinen met opgespoten zand komt niet alleen een regionaal bijzondere flora tot 
ontwikkeling. Deze ondiepe plasjes vormen tevens het enige leefgebied in de Alblasserwaard van de Tengere 
grasjuffer (Ischnura pumilio), Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) en Zwarte heidelibel (Sympetrum 
danae). Hardinxveld-Giessendam, augustus 2012. 
Shallow puddles on sandy fallow land are a rare habitat in the Alblasserwaard. Species like Ischnura pumilio, 
Sympetrum fonscolombii and Sympetrum danae were locally found only in this habitat. Hardinxveld-Giessendam, 
August 2012 (Foto: Anthonie Stip).

soort in en rond Gorinchem gezien. Het betreft 
hier één van de meest westelijke populaties van 
Nederland.

Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)
De Tengere grasjuffer is een pionier die voorkomt 
aan ondiepe wateren en bij plasjes met een 
open vegetatiestructuur. Het is een nieuwkomer 
die in 2011 voor het eerst werd vastgesteld op 
een braakliggend deel van het industrieterrein. 
Inspectie van soortgelijke locaties leidde tot 
tal van nieuw bezette kilometerhokken. De 
Tengere grasjuffer profiteerde van de tijdelijke 
beschikbaarheid van de talrijke plasjes op de nog 
niet in gebruik genomen, opgespoten zandige 
terreinen, die verspreid aan de zuidrand van de 
Alblasserwaard liggen. Om de soort regionaal 
te behouden is het belangrijk dat er steeds 
pioniersbiotoop aanwezig is. Zonder dergelijke 
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biotopen zal de Tengere grasjuffer allicht weer 
verdwijnen uit de Alblasserwaard. 

Zwervende heidelibel (Sympetrum fonsco-
lombii)
De Zwervende heidelibel komt net als de 
Tengere grasjuffer voor op braakliggende bouw- 
en industrieterreinen, terreinen die vaak maar 
tijdelijk geschikt zijn (figuur 9). Het bleef tot 2012 
bij eenmalige waarnemingen bij Hardinxveld-
Giessendam (2002) en in Papendrecht (2006). 
Tot onze verrassing werd de soort in 2012 op 
tal van locaties gevonden. Dit past geheel in 
het landelijke beeld dat 2012 een uitzonderlijk 
goed jaar voor deze soort was. In een nieuw 
gegraven plas op industrieterrein Nieuwland in 
Papendrecht slopen in september 2013 flink wat 
imago’s uit (figuur 10). 

Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)
De Azuurwaterjuffer is in Nederland zeer 

algemeen. In de Alblasserwaard komt de 
soort in minder dan 10% van de onderzochte 
hokken voor en is daarmee vrij algemeen 
in het gebied. Ten opzichte van de periode 
voor 2000 is de verspreiding na 2000 in de 
Alblasserwaard toegenomen, waarschijnlijk te 
wijten aan een waarnemerseffect. De vestiging 
van de soort dateert vermoedelijk uit de jaren 
’90 van vorige eeuw. De biotoopvoorkeur van 
de Azuurwaterjuffer wijkt in de Alblasserwaard af 
van die van de rest van Nederland (NVL 2002). In 
onze regio komt hij voor in rijk begroeide plassen 
met zeggen (Carex sp.) en Liesgras (Glyceria 
maxima) in het agrarisch en stedelijk gebied. 

Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula)
In Nederland is de Vuurjuffer een zeer algemene 
soort. In de Alblasserwaard is hij echter vrij 
zeldzaam. In de jaren 60 van de 20e eeuw werd 
de eerste Vuurjuffer gezien in de Avelingen. Tot 
2012 volgden nog twee andere waarnemingen. In 

Figuur 10. Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) op een braakliggend deel van het industrieterrein. 
Polder Nieuwland, Alblasserdam, september 2013.
Sympetrum fonscolombii on sandy fallow land. Polder Nieuwland, Alblasserdam, September 2013. (Foto: Richard 
Slagboom). 
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2012 werd de Vuurjuffer op verschillende locaties 
ontdekt. De soort komt in lage dichtheden voor, 
en wordt daardoor weinig gezien. 

Smaragdlibel (Cordulia aenea)
De Smaragdlibel is een echte nieuwkomer 
in de Alblasserwaard en werd pas sinds 
2005 opgemerkt. De soort komt voor bij 
matig voedselrijke, stilstaande wateren in 
bosrijke omgeving. Ze ontbreekt in het open 
veenweidegebied, vermoedelijk vanwege de 
afwezigheid van bosschages en houtwallen in 
de polder. Recent nam de soort toe en werd 
ze op diverse nieuwe locaties ontdekt. Deze 
toename wordt vermoedelijk veroorzaakt door 
instroom van exemplaren uit de Biesbosch. 
Opvallend is dat de Smaragdlibel in vergelijkbaar 
geschikt bosbiotoop in de Krimpenerwaard tot op 
heden ontbreekt (pers. med. Bram Omon). Dit 
ondersteunt het vermoeden dat de soort slechts 

vanuit lokale, grote populaties nieuwe gebieden 
kan koloniseren. 
 
Discussie
Met 35 waargenomen soorten heeft de 
Alblasserwaard een gemiddeld aantal soorten 
voor dergelijk gebied. De open polders 
herbergen verreweg de minste soorten, 
hoewel kaden en dijken een belangrijk 
habitat vormen voor ondermeer de Vroege 
glazenmaker. Echt karakteristieke soorten 
ontbreken in het veenweidegebied. Hoewel 
de Groene glazenmaker minder dan tien 
kilometer noordelijk in de Krimpenerwaard 
wel voorkomt, werd ze in de Alblasserwaard 
nog niet aangetroffen. Vermoedelijk heeft dat 
alles te maken met het zeer beperkte aantal 
groeiplaatsen van Krabbenscheer (Stratiotes 
aloides). Krabbenscheer kwam wel voor, 
maar is na de ruilverkaveling in de jaren 70 

Figuur 11. Rietland en open water in het moeras van de Hoge Boezem van de Overwaard, onderdeel van Boezems 
Kinderdijk. Het gevoerde waterbeheer heeft geleid tot het volledig verdwijnen van de waterplantenvegetatie. 
Kinderdijk, mei 2011. 
Reed beds and open water in the marsh of ‘Boezems Kinderdijk’. Due to water (mis-)management aquatic 
vegetation has disappeared completely. Kinderdijk, May 2011 (Foto: Anthonie Stip).
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en de daarop volgende intensivering van de 
melkveehouderij grotendeels verdwenen (De 
Jong & Verbeek 2001). Dit in tegenstelling tot de 
Krimpenerwaard, waar nooit een ruilverkaveling 
heeft plaatsgevonden. De meeste libellensoorten 
zijn in en rond Gorinchem gezien. De relatief 
grote diversiteit aan habitats heeft hier alles mee 
te maken. De jonge aangeplante loofbossen met 
plassen in het open gebied komen op de tweede 
plaats qua soortendiversiteit. 

Knelpunten voor libellen in de Alblasserwaard
Veel libellensoorten gaat het landelijk en ook 
lokaal voor de wind, wat onder meer blijkt uit een 
uitbreidend verspreidingsareaal en toenemende 
populatieaantallen. Toch zijn er ook knelpunten 
voor libellen in de Alblasserwaard. Allereerst 
het waterbeheer. De Alblasserwaard is een 
poldercomplex, waarin gemalen het overtollige 
water gedurende het hele jaar zo snel mogelijk 
richting de rivier pompen. Lokaal zorgt dit 
voor flinke peilfluctuaties in korte tijd. In het 
moerasgebied Boezems Kinderdijk, wat fungeert 

als opvangbekken voor overtollig water uit een 
groot deel van de regio, zijn deze peilfluctuaties 
het grootst en bedragen soms een meter per 
dag. Hierdoor verdween de drijvende vegetatie 
goeddeels uit het moerasgebied en raakte het 
weinig tot niet geschikt voor libellen (figuur 11). 
In het deel van Boezems Kinderdijk waar de 
peilfluctuaties veel minder uitgesproken zijn, is er 
nog wel een goed ontwikkelde drijvende vegetatie 
aanwezig, inclusief libellen (figuur 12). Gedegen 
waterbeheer kan dus zeker het verschil maken. 
Het Waterschap Rivierenland – de eigenaar 
en beheerder van het gebied – is van deze 
problematiek al jarenlang op de hoogte. In het 
kader van het Natura 2000 beheerplan worden 
maatregelen opgesteld om dit knelpunt op te 
lossen. Een tweede knelpunt is het schonen van 
sloten. Hoewel er honderden kilometers oever 
in het veenweidegebied aanwezig zijn – en er 
dus enorm potentieel aanwezig is voor libellen 
– worden de primaire watergangen jaarlijks 
geschoond, evenals de meeste secundaire 
watergangen. Elk jaar gebeurt dat tussen 

Figuur 12. In hetzelfde natuurgebied Boezems Kinderdijk is in een ander watersysteem zichtbaar wat een stabieler 
peilbeheer kan bereiken. Hier leven wel libellen, ondermeer veel waterjuffers. Kinderdijk, juni 2010. 
In the same nature reserve, but in a different water body, the effects of a more stable water regime are clearly 
visible. Kinderdijk, June 2010 (Foto: Anthonie Stip).
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augustus en oktober, gelijktijdig over een groot 
oppervlak. Het schonen van de sloten vindt 
plaats aan het einde van het libellenvliegseizoen, 
wat lokaal een negatief effect kan hebben op het 
voortplantingssucces van libellen. Welke soorten 
hier het meest door worden getroffen, is niet 
onderzocht. Fasering van slootwerkzaamheden, 
zoals dat ook wordt aanbevolen voor de Groene 
glazenmaker (De Jong & Verbeek 2001), is een 
veelbelovende oplossing. Ten slotte speelt ook 
de waterkwaliteit een rol. Hoewel de belasting 
van het oppervlaktewater door stikstof in de 
afgelopen decennia is verminderd (CBS, PBL & 
Wageningen UR 2014a), is de fysisch-chemische 
kwaliteit in veel wateren met een doelstelling 
voor de Kaderrichtlijn Water onvoldoende (CBS, 
PBL & Wageningen UR 2014b). Vermesting 
is hiervan de hoofdoorzaak. Hoewel de 
mestgiften verminderd zijn, zorgt de intensieve 
veehouderij in de Alblasserwaard nog steeds 
voor wijdverspreide problemen door eutrofiering. 
Algenbloei en het massaal voorkomen van 

Grote kroosvaren (Azolla filiculoides) treedt nog 
frequent op. Tijdens het groeiproces nemen algen 
veel zuurstof uit het water op en zorgen ze dat het 
zonlicht niet in het water kan doordringen, wat een 
negatieve impact heeft op zoöplankton en andere 
ongewervelden. Slechts weinig libellensoorten 
kunnen onder dergelijke omstandigheden leven. 
Rondom sloten met helder en voedselarm water 
komt er wel een rijke libellenfauna voor. Dat is 
bijvoorbeeld het geval in het Kraaienbos nabij 
Wijngaarden, waar sinds 2000 in totaal 22 
soorten libellen zijn waargenomen. Zwervende 
heidelibel (Sympetrum fonscolombii) en 
Zwarte heidelibel (S. danae) zijn daarbij lokale 
zeldzaamheden. Dat ook de dichtheden hier 
hoog kunnen oplopen, bewijst de waarneming 
van 88 Viervlekken (Libellula quadrimaculata) 
op minder dan een hectare in het Kraaienbos. 
De grootste verbetering in waterkwaliteit in de 
polders kan bereikt worden door een verlaging 
van de mestgift op de weilanden. De kans is 
echter klein dat dit daadwerkelijk zal gebeuren.

Figuur 13. Natuurontwikkeling in de polder, zoals hier op terrein van het drinkwaterbedrijf Oasen, leidt op termijn 
tot een groter areaal geschikt leefgebied voor libellen. Langerak, mei 2013.
Nature rehabilitation gives many opportunities for dragonflies in the Alblasserwaard region. Langerak, May 2013 
(Foto: Eric Verhagen). 
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Kansen voor libellen in de Alblasserwaard
Dat elk nadeel zijn voordeel heeft gaat ook 
op voor libellen. Grote uitdagingen, zoals de 
klimaatverandering en de vervuiling van het 
oppervlaktewater dwingen de overheden tot het 
nemen van maatregelen, die positief kunnen zijn 
voor libellen. Halfweg vorige eeuw raakte de Rijn 
sterk vervuild door lozingen van huishoudelijk 
afvalwater en tal van giftige stoffen. Dit bedreigde 
zelfs de drinkwatervoorziening en daarom 
werden internationaal maatregelen getroffen 
om de waterkwaliteit te verbeteren. Eén van 
de eerste soorten die hiervan profiteerde was 
de Rivierrombout. Deze rheofiele soort werd in 
1996, na 94 jaar afwezigheid, weer in de rivier 
de Waal aangetroffen (Habraken & Crombaghs 
1997). De Alblasserwaard moest nog drie jaar 
langer wachten op de eerste waarneming 
toen ze werd aangetroffen langs de Merwede 
in Boven-Hardinxveld. In 2013 werd de 
Rivierrombout langs alle rivieren (Lek, Noord en 
Merwede) rond de Alblasserwaard aangetroffen. 
Het Waterschap Rivierenland (WSRL), de 
waterbeheerder in de Alblasserwaard, heeft 
in oktober 2013 samen met onder meer 
de melkveehouderij een overeenkomst 
ondertekend met als doel om in de periode 
tot 2021 de waterkwaliteit fors te verbeteren. 
Door allerlei maatregelen worden de hoge 
concentraties nutriënten in het oppervlaktewater 
teruggedrongen. Ook wordt er geïnvesteerd 
in de aanleg en beheer van natuurvriendelijke 
oevers. Soorten als de Glassnijder, Viervlek, 
Variabele waterjuffer en Vroege glazenmaker 
zullen hiervan allicht profiteren. Dit klinkt 
natuurlijk mooi, maar in 2012 waarschuwde het 
Planbureau voor de Leefomgeving al dat door 
de huidige bezuinigingen slechts tussen de vijf 
procent (worst-case) en 40 procent (uitvoering 
van het huidige beleid) van de wateren in 
Nederland aan alle kwaliteitsdoelen van de KRW 
zullen voldoen. Overheden en ondernemers 
participeren in toenemende mate in de nieuwe 
trend die is ontstaan: duurzaamheid. Een bedrijf 
als Oasen, het regionale drinkwaterbedrijf, 
loopt hierop vooruit en richtte in 2013 diverse 
waterwingebieden in de Alblasserwaard in als 
natuurgebied (figuur 13). Het beheer hiervan is 
afgestemd op het voorkomen van libellen. 

De Alblasserwaard staat, net als vele andere 
veenweidegebieden, voor een uitdaging. 
Door de gevolgen van de klimaatverandering 
zal afvoer van rivierwater toenemen en de 
zeespiegel stijgen. Daarnaast zal, vooral in de 
winter, de neerslag toenemen. Het wordt steeds 
lastiger om het overtollige water weg te krijgen, 
versterkt door het feit dat door de ontwatering 
ten behoeve van de landbouw de veenbodem 
blijft inklinken. De laatste tijd gaan er steeds 
vaker stemmen op om - op strategische plaatsen 
in de polder - waterberging te creëren. Door dit 
in te vullen met nieuwe moerasnatuur ontstaat 
er nieuw leefgebied voor libellen (figuur 13). Het 
water wordt langer vastgehouden, waardoor de 
bodemdaling minder hard gaat. Een bijkomend 
effect is dat het water niet direct richting de 
rivier hoeft worden gepompt, waardoor het 
Waterschap in de Boezems van Kinderdijk een 
natuurlijker waterpeil kan hanteren. Hierdoor kan 
de flora en fauna in dit Natura 2000-gebied zich 
wellicht herstellen. 

Dankwoord
Dit artikel kwam tot stand dankzij de belang-
eloze inzet van ruim 125 vrijwilligers, die in 
de afgelopen jaren de moeite namen om hun 
waarnemingen door te geven of deel te nemen 
aan inventarisaties. Wij willen iedereen dan ook 
hartelijk danken voor hun inzet. Marius Teeuw 
vervaardigde figuur 6, waarvoor dank. Johan 
van ’t Bosch, Robert Ketelaar en Geert De Knijf 
voorzagen eerdere versies van dit artikel van 
nuttig commentaar.

Anthonie Stip
Driestweg 5
6721 NG Bennekom
anthonie.stip@vlinderstichting.nl

Gerdine den Ouden
Dokter Slotstraat 5
2957 AJ Nieuw-Lekkerland
gerdine-den-ouden@kpnmail.nl

Richard Slagboom
Middelweg 26
2957 TG Nieuw-Lekkerland
r.slagboom@kpnmail.nl



39Brachytron 17(1): 26-39, 2015

Literatuur
CBS, PBL & Wageningen UR 2014a. Belasting van het 

oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-
2012 (indicator 0192, versie 15, 17 november 
2014). www.compendiumvoordeleefomgeving.
nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de 
Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en 
Wageningen UR, Wageningen.

CBS, PBL & Wageningen UR 2014b. Algemene fysisch-
chemische kwaliteit oppervlaktewater KRW, 
2013 (indicator 0252, versie 14, 27 november 
2014). www.compendiumvoordeleefomgeving.
nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de 
Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en 
Wageningen UR, Wageningen.

Jong T. de & P. Verbeek 2001. Beschermingsplan 
Groene glazenmaker 2002-2006. Rapport 
Directie Natuurbeheer nr. 2001/15, Wageningen.

Habraken J. M. P. M. & B.H.J.M. Crombaghs 1997. Een 
vondst van de Rivierrombout (Gomphus flavipes 
(Charpentier)) langs de Waal. Brachytron 1: 3-5.

Stip A. & G.T. den Ouden 2013. Dagvlinders en libellen 
in de Alblasserwaard. Natuur- en Vogelwacht 
‘De Alblasserwaard’, Papendrecht. 

Tromp J. & M. Wasscher 2000. Eén keer per eeuw, de 
tweede waarneming van de Zuidelijke heidelibel 
(Sympetrum meridionale) in Nederland? 
Brachytron 4: 25-27.

Summary

Stip A., G.T. den Ouden & R. Slagboom 2015. Dragonflies in the Alblasserwaard. Brachytron 
17(1): 26-39.

This paper presents the dragonfly fauna of the Alblasserwaard, an open and wet fen-meadow area in the 
west of the Netherlands, enclosed by rivers. Between 2000 and 2012 35 species in all were recorded, of 
which 31 annually. Most of the observed species are quite common and widely distributed. Some bottlenecks 
and opportunities for Odonata fauna in this region are discussed.

Samenvatting

Stip A., G.T. den Ouden & R. Slagboom 2015. Libellen in de Alblasserwaard. Brachytron 
17(1): 26-39.

In dit artikel wordt de libellenfauna van de Alblasserwaard, een open veenweideregio in Zuid-Holland 
besproken. Tussen 2000 en 2012 zijn in het gebied 35 soorten libellen gezien, waarvan 31 soorten jaarlijks. 
Laagveensoorten als Glassnijder en Vroege glazenmaker komen er algemeen voor. Opvallend is het 
ontbreken van de Groene glazenmaker. Zwervende heidelibel en Tengere grasjuffer komen alleen voor op 
braakliggende terreinen. Het gebied herbergt eveneens één van de meest westelijke populaties van de 
Plasrombout in Nederland. Ten slotte bespreken we enkele knelpunten en kansen die er zijn voor libellen in 
de regio. 

Keywords: Odonata, fen meadows, Alblasserwaard, South-Holland, the Netherlands, characteristic 
species, bottlenecks.


