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Zeldzame libellen in Nederland in 2002-2005 
CWNO Mededeling 4

J. G. van ’t Bosch

lnleiding
ln dit artikel staan de door de Commissie Waar-
nemingen Nederlandse Odonata (CWNO) goed-
gekeurde waarnemingen van zeldzame libellen 
uit de periode 2002 tot en met 2005. In eerdere 
artikelen zijn de door de CWNO gekeurde waar-
nemingen uit de periode voor 1997 (CWNO, 
1997), 1997 (Edelaar, 2000), 1998 (Kalkman & 
Wasscher, 2003) en 1999-2001 (Goudsmits & 
Kalkman, 2004) gepubliceerd. Het is zeven jaar 
geleden dat het vorige verslag verscheen. Het 
huidige verslag is de start van een inhaalslag 
in de verslaglegging. Op korte termijn zal een 
verslag over de waarnemingen van 2006-2009 
volgen. Daarna zal de CWNO jaarlijks een ver-
slag publiceren, te beginnen met het verslag 
over 2010.
 
CWNO-leden en manier van werken
De CWNO bestaat op dit moment uit de vol-
gende personen: Gerard Abbingh, Johan van ’t 
Bosch, Kees Goudsmits, Weia Reinboud en Tim 
Termaat. Oud CWNO-leden die alle of een deel 
van waarnemingen in dit verslag hebben beoor-
deeld zijn Marcel Wasscher en Vincent Kalkman. 
Vanuit EIS-Nederland is Ed Colijn betrokken bij 
de organisatie van de CWNO.

De CWNO beoordeelt waarnemingen van zeld-
zame libellen in Nederland aan de hand van een 
beschrijving of foto. Ook een larvenhuidje is een 
goed bewijs. In de loop der jaren is de manier 
van werken wat veranderd, met name omdat er 
veel geautomatiseerd is. Waar beschrijvingen en 
foto’s voorheen gewoon per post naar de CWNO 
werden gestuurd, vindt het controlewerk nu 
hoofdzakelijk plaats op internet. De meeste libel-
lenwaarnemingen worden tegenwoordig immers 
ingevoerd op waarneming.nl of telmee.nl, waar 

admins actief zijn die de correctheid van waarne-
mingen in de gaten houden. Bovendien worden 
de waarnemingen na het invoeren opgeslagen in 
de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), 
waar elke waarneming automatisch getoetst 
wordt aan het bekende verspreidingsgebied van 
de soort en aan zijn vliegtijd. Maar los daarvan 
worden waarnemingen van zeldzame soorten 
nog steeds ‘handmatig’ door de CWNO zelf 
beoordeeld, ongeacht de bron van de waarne-
ming. De CWNO gebruikt hiervoor nu speciaal 
ontwikkelde modules binnen waarneming.nl en 
de NDFF. 
Een klein deel van de waarnemingen wordt niet 
op een van de genoemde websites ingevoerd, 
maar komt via andere wegen bij de CWNO 
terecht. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om 
de waarneming met beschrijving per e-mail aan 
de CWNO te sturen naar cwno@brachytron.nl.

Beoordeelde soorten anno 2011
De afgelopen jaren is de selectie aan soorten die 
de CWNO beoordeelt diverse malen aangepast. 
Dit alles in reactie op trends en nieuwe ontdek-
kingen in de Nederlandse libellenfauna. De soor-
ten die de CWNO beoordeelt zijn te verdelen in 
drie groepen, namelijk:
Categorie 1: Altijd beoordelen
Categorie 2: Alleen op nieuwe locaties beoorde-
len
Categorie 3: Alleen voortplanting beoordelen

Die groepen zijn weergegeven in onderstaande 
tabellen. Voor soorten die van beoordelings-
groep zijn veranderd is dit aangegeven met de 
datum waarop deze verandering inging. Bij de 
soort in onderstaand waarnemingenoverzicht 
wordt dit indien nodig nader toegelicht. 
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Overzicht aanvaarde waarnemingen 2002-
2005
Bij categorie 2 soorten is in onderstaand over-
zicht door middel van een * aangegeven wan-
neer een locatie vanaf die waarneming als 
bekende locatie wordt beschouwd. 
Bij de namen van een aantal waarnemers zijn 
waarschijnlijk de voorvoegsels weggevallen. In 
het archief staan die niet vermeld. Onze excu-
ses hiervoor. Indien bekend bij de auteur zijn ze 
aangevuld.

Tabel 1. CWNO categorie 1 
(altijd beoordelen)

Mercuurwaterjuffer Coenagrion mercuriale

Dwergjuffer  Nehalennia speciosa

Zadellibel Anax ephippiger

Kleine tanglibel Onychogomphus forcipatus

Tweevlek Epitheca bimaculata

Bronslibel Oxygastra curtisii

Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis

Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale

Tabel 2. CWNO categorie 2 
(alleen op nieuwe locaties beoordelen)

Donkere waterjuffer Coenagrion armatum

Speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum

Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum

Noordse glazenmaker Aeshna subarctica

Gewone bronlibel Cordulegaster boltonii

Gaffellibel Ophiogomphus cecillia

Hoogveenglanslibel Somatochlora arctica

Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata

Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons

Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum

Kempense heidelibel Sympetrum depressiusculum

Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis

Tabel 3. CWNO categorie 3 (alleen voortplanting 
beoordelen)

Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis

Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope

De gevallen die hiertoe worden gerekend zijn larvenhuid-
jes, larven, uitsluipende exemplaren en ei-afzet.

Tabel 4. Soorten die voorheen werden beoordeeld

Tot en met 2003 beoordeeld (categorie 2)

Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis) 
(nu categorie 3)

Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) 
(nu categorie 3)

Vuurlibel (Crocothemis erythraea)

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhina pectoralis)

Tot en met 2006 beoordeeld (categorie 2)

Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens)

Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo)

Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca)

Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo)
De CWNO beoordeelt alleen waarnemingen van 
buiten de bekende locaties. In deze periode zijn 
er geen aanvaarde waarnemingen van buiten de 
bekende locaties. Een recent overzicht van de 
status van deze soort in Nederland is te vinden in 
Bouwman et al. (2008).

Noordse Winterjuffer (Sympecma paedisca)
Waarnemingen van deze soort in de Noordoost-
polder en de bekende gebieden in Friesland, 
Noord-Overijssel en Drenthe worden niet langer 
beoordeeld. Waarnemingen daarbuiten worden 
nog wel beoordeeld door de CWNO. De CWNO 
verwelkomt met name waarnemingen ten zuiden 
en westen van het huidige verspreidingsgebied. 
Hoewel pas na de periode 2002-2005 werd 
besloten de soort niet langer altijd te beoorde-
len, heeft beoordeling in deze periode niet altijd 
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plaatsgevonden. Goedgekeurde waarnemingen 
zijn hieronder vermeld.
Dwingeloerveld (Drenthe)*, 19 september 2003 (en 
latere data), 2 vrouw, 1 man, R. van der Es
Mantingerveld (Drenthe)*, 25 september 2003 (en 
latere data), 1 vrouw, 1 man, R. van der Es
Klenkerveld (Drenthe)*, 1 oktober 2003, 1 vrouw, 
R. van der Es

Donkere waterjuffer (Coenagrion armatum)
Alleen waarnemingen buiten de bekende 
populatie(s) in de Weerribben worden beoor-
deeld. Er zijn geen waarnemingen waarvoor dit 
geldt. De populatie in de Weerribben werd in 
1999 ontdekt (Van der Heijden, 2000). 

Speerwaterjuffer (Coenagrion hastulatum)
Slechts een waarneming buiten de reeds 
bekende populaties. Deze locatie is niet toege-
voegd aan de lijst met bekende locaties, omdat 
het vermoedelijk om een zwerver ging. Een 
recent overzicht van de status van deze soort in 
Nederland is te vinden in Bouwman et al. (2008).
Gemert-Bakel, De Stippelberg (Noord-Brabant), 7 juni 
2003, 1 man, J. Kersten en vd Bosch

Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum)
Onderstaande waarneming is de eerste waarne-
ming van deze soort voor Nederland. Nadien is 
de soort niet meer aangetroffen op deze locatie.
Groeve Wambach, Tegelen (Limburg), 16 juni 2003, 
1 man, K. Goudsmits (Goudsmits, 2003)

Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis)
Vanaf 1 januari 2004 wordt deze soort niet meer 
beoordeeld door de CWNO. Doordat dit besluit 
pas later met terugwerkende kracht is geno-
men, zijn nog wel enkele waarnemingen na deze 
datum beoordeeld. Deze zijn hieronder niet ver-
meld. Om zicht te houden op voortplanting van 
deze soort in Nederland beoordeeld de CWNO 
nog wel waarnemingen van voortplanting. De 
CWNO verwelkomt deze waarnemingen.
Budel, Moeras Zinkfabriek (Noord-Brabant), 
14 augustus 2002, 1 man, K.-D. Dijkstra
Kaaistoep, Poel 10 (Noord-Brabant), 1 augustus 
2003, 1 man, J. Heeffer
Bakel, Bakelse plassen (Noord-Brabant), 1 augustus 
2003, 1 man, R. Felix
Groenlanden, Trafohuisje Oost (Gelderland), 
3 augustus 2003, 2 man, G. Kurstjens

Figuur 1. Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum), Tegelen (Limburg), 16 juni 2003. Dit is de eerste waarneming voor 
Nederland. 
Coenagrion scitulum, Tegelen (Limburg), 16 June 2003, the first observation for The Netherlands (Foto: Marcel Wasscher).
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Groenlanden, ten zuiden van zandplas centraall 
(Gelderland), 3 augustus 2003, 2 man, G. Kurstjens
Boukoul, Blankwater (Limburg), 3 augustus 2003, 
1 man, T. Termaat
Denekamp, Hunenborg (Overijssel), 3-16 augustus 
2003, maximaal 5, T. Termaat et. al.

Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica)
In Goudsmits & Kalkman (2004) is aangege-
ven dat heel Drenthe als bekende locatie wordt 
beschouwd en dat de CWNO alleen waarne-
mingen van buiten deze provincie beoordeelt. 
In de eerdere jaren 2000 is dit als uitgangspunt 
gehanteerd, maar in de latere jaren niet meer. De 
CWNO is nu van mening dat de zeldzaamheid 
en de gebondenheid aan een bedreigd habitat 
vraagt om beoordeling van waarnemingen van 
onbekende locaties, ook binnen de provincie 
Drenthe. Voor onderstaande waarnemingen 
is deze benadering deels toegepast. Onder-
staande locaties worden vanaf deze aanvaarde 
waarnemingen als bekende locatie beschouwd.
Catspoele, Oldeberkoop (Friesland)*, 3 september 

2003, 2 man en 2 vrouw; 12 september, 1 man, E.P. 
de Boer
Witte Veen (Overijssel)*, 8 september 2003, 1 vrouw, 
T. Termaat; 9 september 2003, 1 ex., T. Hofmeester
Engbertsdijksvenen (Overijssel)*, 16 september 2003, 
1 man en 23 september 2003, A. Huizinga
Dwingelderveld (Drenthe)*, 17 september 2003, 
1 man, R. van der Es
Mantingerzand (Drenthe)*, 23 september 2003, 1 ex, 
R. van der Es
Grote Ven, Slotplaats, Bakkeveen (Friesland)*, 
11 september 2004, 2 ex, A. Hofstra en R. van Seijen
Diaconievene (Friesland)*, 19 juli 2005, 6 man, twee 
vrouw, E.P. de Boer
Beetsterzwaag, Bultjepoel (Friesland)*, 12 september 
2005, 1 man, E.P. de Boer
Balloërveld (Drenthe)*, 18 september 2005, 1 man, K. 
van Haeringen
Bargerveen, Meerstalblok (Drenthe)*, 18 september 
2005, M. Veen

Zadellibel (Anax ephippiger)
Onderstaande waarneming is de vierde waar-

Figuur 2. Donkere waterjuffer (Coenagrion armatum) in De Weerribben (Overijssel), waar zich de enige Nederlandse 
populatie bevindt. 
Coenagrion armatum in De Weerribben (Overijssel). This nature reserve holds the only population of this species in The 
Netherlands (Foto: René Manger).
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neming en het vijfde exemplaar voor Nederland 
(Bouwman et al. (2008)
Schiermonnikoog, Karrepad, Klein Zwitserland 
(Friesland), 18 november 2003, 1 exemplaar, diverse 
waarnemers

Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope)
Vanaf 1 januari 2003 wordt deze soort niet langer 
beoordeeld, omdat het aantal waarnemingen in 
de loop der jaren erg groot is geworden. Deze 
beslissing is later met terugwerkende kracht 
genomen. Een recent overzicht van de status 
van deze soort in Nederland is te vinden in Bouw-
man et al. (2008). De CWNO beoordeelt nog wel 
waarnemingen van voortplanting van deze soort, 
d.w.z. uitsluipende exemplaren en larvenhuid-
jes en ei-afzet. Op die manier kan de status in 
Nederland worden gevolgd. De CWNO verwel-
komt dergelijke waarnemingen.
PWN Eendeput (Noord-Holland), 1 man, 18 juni 2002, 
H. Niesen

Kleine tanglibel (Onychogomphus forcipatus)
In deze periode zijn uitsluitend enkele waarne-
mingen gedaan langs de Roer, een bekende 
locatie van de Kleine tanglibel in Nederland. 
De waarnemingen komen aan de orde in Bouw-
man et al. (2008). Kleine tanglibel blijft een zeer 
zeldzame soort in Nederland. De CWNO heeft 
daarom besloten weer alle waarnemingen van 
deze soort te beoordelen, behalve wanneer het 
om vervolgwaarnemingen in hetzelfde jaar op 
dezelfde locatie gaat. 

Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia)
Alleen waarnemingen buiten de bekende popu-
latie langs de Roer werden beoordeeld. In deze 
periode zijn geen waarnemingen gedaan buiten 
deze populatie. De ontdekking van deze soort 
langs de Roer is beschreven in Geraeds (2000). 
Een recent overzicht van de status van deze 
soort in Nederland is te vinden in Bouwman et al. 
(2008).

Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii)
De CWNO beoordeelt alleen waarnemingen 
buiten de bekende populaties. 
Russchergroeve (Limburg), 29 juli 2002, 1 ex., 
H.G.P. Reumkens (Reumkens, 2003) 

Esperloop (Noord-Brabant)*, 21 juli 2003, 2 man, 
J. Bouwman (Termaat & Groenendijk, 2005)
Roer Roermond – monitoringtraject (Limburg), 23 juli 
2005, 1 larvenhuidje (Geraeds & Van Schaik, 2005) 

Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica)
De CWNO beoordeelt alleen waarnemingen 
buiten de bekende populaties. Vervolgwaar-
nemingen op onderstaande locaties worden 
niet meer beoordeeld. De locatie in Gelderland 
was de vierde populatie in Nederland en die in 
Overijssel is de eerste voor die provincie.
Vragenderveen, Vragender (Gelderland)*, 31 mei 
2003, 1 man, 1 vrouw, M. Courbois (Courbois, 2004)
Landgoed Twickel, Delden (Overijssel)*, 18 juni 2005, 
minimaal 8 ex., J. Bouwman en E. Ruiter (Ruiter, 
2005)

Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomacu-
lata)
De CWNO beoordeelt alleen waarnemingen 
buiten de bekende populaties. 
Wolvega, Lange Haag (Friesland)*, 15 juni 2002, 
2 man, E.P. de Boer
Narteciumbeekje, Meinweg (Limburg)*, 24 juni 2002, 
1 man, V.J. Kalkman
Grote Peel, Veldraai (Noord-Brabant)*, 20 juli 2002, 
1 ex., J. Slaats
Haambroek (Limburg)*, 8 augustus 2002, 2 man, 
V.J. Kalkman
Kerensheide (Limburg)*, 8 augustus 2002, 2 man, 
F. Bos
Bosbeek (Limburg*), 6 juni 2003, 1 man, J. Bouwman
Wolvega, Driesenpolder (Friesland)*, 9 juni 2003, 
18 ex., E.P. de Boer
Reuselse Moeren (Noord-Brabant), 11 juni 2003, 
1 ex., J. Bouwman
Cranendonck (Noord-Brabant)*, 18 juli 2003, 1 ex, 
R. en B. Rijsewijk
Turfkoelen (Limburg)*, 26 juli 2003, 1 ex, J. Bouwman
Uithuizen (Groningen), 11 augustus, 2004, 1 ex, 
L. Johansson
Breda, Mastbos – schietterrein (Noord-Brabant), 
15 augustus 2005, 2 man, K. Goudsmits

Vuurlibel (Crocothemis erythraea)
Nieuwe locaties van deze soort zijn beoordeeld 
tot en met het jaar 2003. Maar gezien de toe-
name en huidige status van deze soort worden 
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de waarnemingen hier niet meer besproken. Een 
recent overzicht van de status van deze soort in 
Nederland is te vinden in Bouwman et al. (2008).

Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons)
De vondst van een populatie van de Ooste-
lijke witsnuitlibel in Friesland is een van de 
meest spectaculaire ontdekkingen van de peri-
ode 2002-2005. Alleen de eerste waarneming 
is gemeld. Omdat het hier om een populatie 
gaat wordt deze locatie als een bekende plek 
beschouwd. Alleen waarnemingen buiten deze 
locatie worden beoordeeld.
Delleboersterheide (Friesland)*, 26 juni 2005, 6 
exemplaren, M. Schrama en anderen (De Boer & 
Wasscher, 2006).

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis)
Waarnemingen van deze soort buiten de 
bekende locaties zijn beoordeeld tot en met 
2003. Een recent overzicht van de status van 
deze soort in Nederland is te vinden in Bouwman 
et al. (2008).
Bergerheide, Nieuw-Bergen (Limburg), 26 juni 2002, 
1 man, R. Felix

Uffelter Binnenveld (Drenthe), 2-11 juni 2003, 
maximaal 5, E. en B. Prins
Vresselsbos, Ven 6 (Noord-Brabant), 4 juni 2003, 
1 man, M. Swinkels-Verpraet
PWN Tranendal (Noord-Holland), 6 juni 2003, 1 man, 
H. Niesen
Engbertsdijksvenen (Overijssel), 7-13 juni 2003, 
maximaal 5 man, A. Huizinga
Alde Feanen, Wikelslan (Friesland), 7 juni 2003, 
1 man, E.P. de Boer
Eenrum (Groningen), 16 juni 2003, 8 ex., T. Buijs
Kampsheide (Drenthe), 17 juni 2003, 1 man, 
R. Manger
Lelieven, Hazenput (Noord-Brabant), 17 juni 2003, 
1man, M. Swinkels-Verpraet
Meinweg (Limburg), 21 juni 2003, 1 man, B. Reintjes

Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum)
De CWNO beoordeelt voor deze soort alleen 
waarnemingen van onbekende locaties. 
Brunssumerheide (Limburg)*, 13 juli 2003, 1 man, 
T. Termaat
Dommelen, dal Keersop (Noord-Brabant), 31 juli, 
2003, 1 man, K. Goudsmits
Plateaux Hageven (Noord-Brabant), 30 juli 2004, 

Figuur 3. Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) op de Delleboersterheide in Friesland, waar deze als ver-
dwenen beschouwde soort in 2005 werd herontdekt. 
Leucorrhinia albifrons at Delleboersterheide in Friesland, where this species was discovered in 2005. Before 2005 it was 
considered to have disappeared from The Netherlands (Foto: Esther Jansen).
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Figuur 4. Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale) bij Cadzand (Zeeland), 23 augustus 2004, de derde waarne-
ming ooit in Nederland. 
Sympetrum meridionale at Cadzand (Zeeland), 23 August 2004, the third ever observation in The Netherlands (Foto: 
Marcel Wasscher).

1 man, P. Schrijvershof
Boukoul, Blankwater (Limburg)*, 6 augustus 2004 (en 
andere data), 2 exemplaren, R. Geraeds 

Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens)
Nieuwe locaties van deze soort zijn beoordeeld 
tot en met het jaar 2006. Gezien de toename en 
huidige status van deze soort worden de waar-
nemingen hier niet meer besproken. Een recent 
overzicht van de status van deze soort in Neder-
land is te vinden in Bouwman et al. (2008).

Kempense heidelibel (Sympetrum depressius-
culum)
Budel, Zinkfabriek (Noord-Brabant/Limburg)*, 
14 augustus 2002, 1 man, 2 vrouw, K.-D. Dijkstra
Budel, Zinkfabriek (Noord-Brabant/Limburg)*, 
1 september 2002, 1 man, 3 vrouw, V.J. Kalkman 

Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale)
Dit betreft de derde en vierde waarneming van 
Zuidelijke heidelibel in Nederland. De eerste 
werd verzameld in de 19e eeuw in de omgeving 
van Leeuwarden (Ketelaar, 2003), de tweede 
was op 5 augustus 1994 in Hardinxveld-Gies-
sendam (Tromp & Wasscher, 2000)
Cadzand-Bad, Poel bij Den Brabander (Zeeland), 
23 augustus 2004, 1 man, K. Goudsmits
Berghem, gemeentebossen Berghem en Schaik 
(Noord-Brabant), 24 augustus 2005, 1 man, 
A. den Ouden (den Ouden, 2005)

Johan G. van ’t Bosch
Newtonplein 62
2562 JX Den Haag
Johanvantbosch@yahoo.co.uk
cwno@brachytron.nl
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Summary

Bosch, J.G. van ‘t, 2011. Rare dragonflies in the Netherlands in 2002, 2003, 2004 and 2005, 
CWNO-reports 4. Brachytron 14(1): 40-47.

This is the fourth report of the Dutch Committee for records of rare odonates (CWNO). In this report, records 
from the period 2002-2005 are reviewed. Acceptability is judged independently by each of the committee mem-
bers, based on the documentation available (e.g. descriptions, drawings, pictures or collected material). Only 
accepted records are reviewed. Of each accepted record the Province, nearby city, location, date, number, gender 
and observers are given. In most cases only the first record is given; subsequent records of the same individual or 
population are accepted on the basis of the first record and are not reviewed. From this record on, observations 
marked with an asterisk *, are regarded as a ‘known location’. New records from a known location will not be 
reviewed in future. The three categories of species that are considered by the CWNO are described. The third 
category is a new one: only proof and indication of reproduction are currently considered for Anax parthenope 
and Aeshna affinis. Species that are no longer considered by the CWNO are Crocothemis erythraea (after 2003) 
and Orthetrum coerulescens (after 2006). Records of these species in 2002-2005 are not reviewed in this article.
2002 – A new population of Sympetrum depressiusculum was discovered near Budel (Noord-Brabant/Limburg). 
Several new populations of Somatochlora flavomaculata were found.
2003 – The most spectacular discovery in 2003 was the first observation for The Netherlands of Coenagrion 
scitulum near Tegelen (Limburg). Subsequent searches did not result in additional observations. The fourth ever 
observation (fifth individual) of Anax ephippiger for the Netherlands was at Schiermonnikoog (Friesland). The 
fourth population of Somatochlora arctica was discovered at Vragenderveen (Gelderland).
2004 – The most memorable in 2004 was the third ever observation for The Netherlands of Sympetrum meridi-
onale, at Cadzand-bad (Zeeland)
2005 – The most spectacular event in this four-year period was without doubt the discovery of a population 
of Leucorrhinia albifrons near Oldeberkoop (Friesland). The previous observation was a single male in 1994 at 
nearby Appelscha. The fourth ever observation of Sympetrum meridionale was at Berghem (Noord-Brabant).
The fifth population of Somatochlora arctica and the first population for Overijssel was discovered at Landgoed 
Twickel.
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