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Inleiding
De vallei van het Merkske is een grens-
overschrijdend gebied gelegen in de provincies 
Antwerpen (B) en Noord-Brabant (NL). Het is 
6000 ha groot en hiervan wordt 1600 ha beheerd 
in het kader van natuur en biodiversiteit (figuur 
1). De beheerders zijn het Agentschap Natuur 
en Bos (ANB), Staatsbosbeheer en Natuurpunt. 
De ‘blauwe draad’ van het gebied wordt 
gevormd door het Merkske, een grensriviertje 
dat nog mooi door het landschap meandert. Het 
gevarieerde gebied bestaat uit natte beemden, 
beekbegeleidend bos, houtkanten en op de 
hogere gronden diverse graslandtypes, bossen, 
heide en vennen. In het gebied zijn meer dan 250 
poelen en een 15-tal vennen aanwezig. De focus 
in het beheer ligt op het herstel en beheer van een 
historisch, kleinschalig, agrarisch landschap met 
een hoge biodiversiteit. De variatie aan biotopen, 
zowel voedselarm als voedselrijk, samen met 
een gericht beheer, verklaren de libellenrijkdom 
van het gebied. In dit artikel bespreken we de 
libellensoorten van het Merkske aan de hand van 
de verschillende leefgebieden. Op deze manier 
willen we het regionaal belang van het gebied 
voor deze soortgroep benadrukken.

Het onderzoeksgebied
In de vallei van het Merkske vinden we vooral veel 
libellen die kenmerkend zijn voor beken, vennen 
en laagveen. Hier bespreken we de belangrijkste 
biotopen die voor die libellensoorten van belang 
zijn. 

Stromend water
Beken: De belangrijkste beek in het gebied is 
het Merkske zelf (figuur 2). Dit grensriviertje 
ontstaat waar de Noordermark en het Markske 
samenvloeien ter hoogte van Vorstersschoor. Het 
Merkske is een Kempense beek op zandgrond. 

Deze matig stromende beek is regenwater 
gevoed. Het water is van een vrij goede kwaliteit, 
zuurstofrijk, matig zuur en kalkarm. Grootste 
bedreigingen voor de beek zijn de constante 
toevoer van voedselrijk landbouwwater en 
een, tot op heden, vrij rigoureus beheer in 
het kader van waterafvoer. Jaarlijks wordt de 
beek geschoond over een groot deel van de 
lengte. De laatste jaren worden er door de 
waterbeheerders veel inspanningen gedaan om 
het beheer te extensiveren. Bijvoorbeeld door 
beek-begeleidende begroeiing te stimuleren, 
aanpalende gronden te verwerven en bepaalde 
trajecten niet meer te schonen. Ook wordt er meer 
structuur in de beek gebracht door dood hout in de 
beek toe te laten, takken aan te brengen en wielen 
te graven. Dit komt vooral de macrofauna, alle 
zichtbare waterbeestjes, ten goede. Daar waar 
de beek door meer open landschap stroomt, is al 
veel meer water- en oevervegetatie aanwezig. In 
het meer stroomafwaartse traject gaat de beek 
over in een drijfblad- en waterplantenvegetatie 
(figuur 3) met onder andere Gele plomp (Nuphar 
lutea) en Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia). De 
beek stroomopwaarts volgend zijn er trajecten 
die volledig gedomineerd worden door Riet 
(Phragmites australis). Libellensoorten die 
karakteristiek zijn voor de meer zonbeschenen 
trajecten zijn Blauwe breedscheenjuffer 
(Platycnemis pennipes), Vuurjuffer (Pyrrhosoma 
nymphula) en Weidebeekjuffer (Calopteryx 
splendens). Een vrij groot deel van de beek 
stroomt door een bosrijke omgeving, vooral 
valleibos van het elzen-vogelkers verbond 
inclusief rompgemeenschappen. Door de 
beschaduwing en relatief hoge stroomsnelheid 
ontstaat een zuurstofrijker systeem met vrij 
weinig waterplanten. De meest kenmerkende 
soort hier is de Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo).
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Figuur 1. Het stroomgebied van het Merkske gelegen op de grens tussen België en Nederland. 
Figure 1. The catchment area of the river Merkske on the border of Belgium and the Netherlands.

Figuur 2. In het meer stroomafwaartse traject van het Merkske wordt de beek gedomineerd door waterplanten 
met onder andere Gele plomp (Nuphar lutea) en Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia), 13-06-2009.
Figure 2. The downstream part of the river Merkske is dominated by the presence of abundant water vegetation 
such as Nuphar lutea and Sagittaria sagittifolia, 13-06-2009. Photo: Wim Verschraegen.
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plaats met Waterveenmos (Sphagnum cuspi-
datum). Plaatselijk zijn structuurrijke oevers 
met Pijpenstrootje (Molinia caerulea) en Pitrus 
(Juncus effusus) aanwezig. Op de zandigere 
oevers komen soorten als Snavelzegge 
(Carex rostrata), Dopheide (Erica tetralix) 
en Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) 
voor. Sommige vennen ontvangen naast 
regenwater ook wat kalkhoudend grondwater 
waardoor ze zwak gebufferd zijn met soorten 
als Moerashertshooi (Hypericum elodes) 
en Pilvaren (Pilularia globulifera). In Wortel 
Kolonie vinden we oude historische vennen 
die tot eind 20ste eeuw volledig door bos, oude 
Corsicaanse dennen (Pinus nigra subs. larico), 
omgeven waren. Het bos is in 2000 gekapt in 
het kader van heideontwikkeling, waardoor de 
vennen opnieuw licht kregen. Plaatselijk zijn 
de venoevers geplagd. Het gebied is opnieuw 
vernat in 2004 door de omliggende grachten te 
dempen met een deel van het plagsel van de 
werken. De vennen in de Castelrése heide zijn 
alle aangelegd in het kader van een landinrichting 
in de periode 2008-2009. De vegetatie op de 
oevers en in het water ontwikkelde zich mooi 
met verschillende typische plantensoorten zoals 
Dopheide, Kleine zonnedauw, Moerashertshooi, 
Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata), 
Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra). De 
vennen worden bedreigd door het voorkomen 
van grote aantallen ganzen in winter en zomer 
(overbegrazing, vertrapping en vermesting 
van de vegetatie) en de aanwezigheid van vis 
waaronder de invasieve exoot Zonnebaars 
(Lepomis gibbosus). Het Zwartven (Witte 
Bergen) is een mooi, gebufferd ven met 
een interessante vegetatie waaronder veel 
Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos), 
Moerashertshooi en Veelstengelige waterbies 
(Eleocharis multicaulis). Het ven is omsloten 
door dicht wilgenstruweel dat ieder jaar verder 
oprukt in het ven (figuur 5). Het is privé-eigendom 
en ligt vrij geïsoleerd ten opzichte van de andere 
vennen in de vallei van het Merkske.

Matig voedselrijk water/laagveen
In de vallei van het Merkske komt slechts een 
beperkte oppervlakte met laagveen voor. Vrij 
grote ‘laagveenplassen’ ontbreken nagenoeg 

Figuur 3. De rivier het Merkske bij Heikant, leefgebied 
van zowel de Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) 
als de Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo), 26-04-2015.
Figure 3. The river Merkske at Heikant, habitat of 
Calopteryx splendens and Calopteryx virgo, 26-04-
2015. Photo: Wim Verschraegen.

Kwelstroompjes: In het gebied zijn slechts 
enkele kleine kwelstroompjes aanwezig. 
Het betreft vaak ondiepe grachtjes in het 
beemdenlandschap. Mogelijk zijn deze geschikt 
voor een soort als Beekoeverlibel (Orthetrum 
coerulescens) en Bandheidelibel (Sympetrum 
pedemontanum) die sporadisch worden 
waargenomen. De oppervlakte aan geschikt 
habitat is klein, wat een duurzame vestiging van 
deze soorten moeilijk maakt.

Vennen
Het merendeel van de vennen ligt in de 
omgeving van Wortel Kolonie en de Castelrése 
heide. Het betreft hier vrij zure (pH tussen 5 en 
6), voedselarme vennen op een zandige bodem 
(figuur 4). In het water vindt veenmosontwikkeling 
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Figuur 5. Het Zwartven (Witte Bergen) is een mooi, gebufferd ven met onder meer Moerashertshooi (Hypericum 
elodes) en Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) en wordt omsloten door dicht wilgenstruweel, 16-04-
2016.
Figure 5. Zwartven (Witte Bergen) is a good circum neutral fen with Hypericum elodes and Eleocharis multicaulis 
which is surrounded by Salix bushes, 16-04-2016. Photo: Wim Verschraegen.

Figuur 4. Voorbeelden van vennen te Wortel Kolonie.
Figure 4. Different types of oligtrofic waters present at Wortel Kolonie. 
a: 6-06-2004, b: 7-07-2011, c: 18-05-2007, d: 29-10-2016. Photos: Wim Verschraegen.
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volledig. Verspreid over het gebied liggen 
verschillende kleinere ‘vijvers’ die bij gebrek 
aan beheer verlanden. Vooral in de depressie 
van het Moer is al laagveen aanwezig met 
ontwikkeling in de natste delen van graslanden, 
kleine plasjes en grachten. De beste kansen 
voor het ontwikkelen van bijkomend laagveen, 
met bijhorende soorten, liggen aan de 
depressie van het Moer en langs het Merkske. 
Door de landinrichtingswerken die onderdeel 
waren van de ruilverkaveling Zondereigen 
zijn er in de periode 2012-2015 veel gronden 
verworven en ingericht. Een ruilverkaveling 
is een instrument (uitvoerder Vlaamse Land 
Maatschappij) waarbij door grondruil een 
betere verdeling van het grondgebruik op 
het platteland gerealiseerd wordt, bovendien 
worden de ruilgronden ingericht in functie van 
het toekomstige grondgebruik (landbouw, 
natuur). Op deze manier is in de omgeving van 
het dorp Zondereigen een duidelijke afbakening 

ontstaan met landbouw en natuurgronden. Ook 
zijn er gerichte werken uitgevoerd in het kader 
van het realiseren van natte, matig voedselrijke 
natuur. De instandhoudingsdoelen Natura2000 
bepalen dat er aan het Moer goede kansen 
zijn voor de ontwikkeling van het habitattype 
laagveen, dit verplicht het ANB om hier op 
termijn bijkomend laagveen te realiseren. Bij 
de landinrichtingswerken is er in het deelgebied 
Ruitervelden (figuur 6) een voedselrijke 
waterplas aangelegd (winter 2012-2013) van 
2500 m² die met een sluis verbonden is met het 
Markske. Op deze manier kan de plas droog 
gezet worden. Het water is voor een groot deel 
grondwater-gevoed (kalk- en mineralenrijk) 
en is vrij helder. Waterplanten zoals diverse 
fonteinkruiden en Waterviolier (Hottonia 
palustris) verschenen al het eerste jaar na 
aanleg. De bodem is bedekt met kranswieren van 
het geslacht Chara (zogenoemde Chara-weide). 
Deze vijver biedt kansen aan libellensoorten 

Figuur 6. Bij de landinrichtingswerken werd in de winter 2012-2013 deze 2500 m² grote plas aangelegd te 
Ruitervelden, 29-05-2015.
Figure 6. The land consolidation project resulted in this newly created pool of 2500 m² during winter 2012-2013 in 
Ruitervelden, 29-05-2015. Photo: Wim Verschraegen.
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oeverlibel (Orthetrum cancellatum). In de hele 
vallei van het Merkske zijn een 250-tal poelen 
aanwezig die regelmatig onderhoud behoeven 
om kruid te ruimen en verlanding tegen te 
gaan. Hierdoor blijft er altijd voldoende habitat 
aanwezig voor de typische pioniersoorten.

Resultaten
Het Merkske is de laatste jaren goed 
geïnventariseerd en er is een uitgebreide 
databank met waarnemingen van de afgelopen 
15 jaar. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van de historische en huidige libellenfauna 
zijn ook oude waarnemingen opgenomen in 
bijgaande soortenlijst (tabel 1). Tot op heden is 
er in het gebied alleen gekeken naar imago’s. 
Onderzoek naar larven en/of vervellingshuidjes 
zou een fikse meerwaarde betekenen. Extra 
inventarisaties zijn noodzakelijk; zo zal er 
de komende jaren extra aandacht zijn voor 
de aantallen van soorten in de Castelrése 
heide en het Zwartven. Een verdeling van het 
aantal libellensoorten over de categorieën 

als Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) en 
algemenere soorten zoals Kleine roodoogjuffer 
(Erythromma viridulum).

Pioniermilieus
Door landinrichtingswerken in het kader van de 
ruilverkaveling Zondereigen werden een 40-tal 
nieuwe poelen aan de Vlaamse zijde van het 
gebied aangelegd bij Wortel Kolonie, Heikant, 
Noordermark, Ruitervelden, Kruisvelden en 
depressie van het Moer (figuur 7). Het betreft 
een grote variatie aan stilstaande wateren, 
variërend van groot (1500 m²) tot klein (250 m²), 
ondiep (enkele dm) tot vrij diep (maximaal 150 
cm). De wateren zijn aangelegd op voedselrijke 
en voedselarme locaties, zowel zandig als 
venig. Sommige poelen bevatten permanent 
water, andere vallen periodiek droog. De meeste 
poelen bevinden zich nog in een pionierssituatie. 
Ze hebben kale, zandige oevers en zijn daardoor 
ideaal voor pioniersoorten als Tengere grasjuffer 
(Ischnura pumilio) en meer algemene soorten 
als Platbuik (Libellula depressa) en Gewone 

Figuur 7. Poel in Wortel Kolonie, 25-05-2015. 
Figure 7. Pond at Wortel Kolonie, 25-05-2015. Photo: Wim Verschraegen.
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Soort Species Populatie Rode Lijst 
Vlaanderen

Rode Lijst 
Nederland

Laatste 
waarneming

1 Weidebeekjuffer Calopteryx splendens x MNB NB 2016
2 Bosbeekjuffer Calopteryx virgo x B B 2016
3 Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus x MNB NB 2016
4 Tangpantserjuffer Lestes dryas x K NB 2016
5 Gewone pantserjuffer Lestes sponsa x MNB NB 2016
6 Tengere pantserjuffer Lestes virens x Z NB 2016
7 Houtpantserjuffer Lestes viridis x MNB NB 2016
8 Bruine winterjuffer Sympecma fusca x MNB NB 2016
9 Koraaljuffer Ceriagrion tenellum x Z NB 2016

10 Azuurwaterjuffer Coenagrion puella x MNB NB 2016
11 Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum ? B NB 2015
12 Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum x OG NB 2016
13 Watersnuffel Enallagma cyathigerum x MNB NB 2016
14 Kanaaljuffer Erythromma lindenii - MNB NB 2013
15 Grote roodoogjuffer Erythromma najas x MNB NB 2016
16 Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum x MNB NB 2016
17 Lantaarntje Ischnura elegans x MNB NB 2016
18 Tengere grasjuffer Ischnura pumilio x MNB NB 2016
19 Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula x MNB NB 2016
20 Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes x MNB NB 2016
21 Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis Z OG NB 2016
22 Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea x MNB NB 2016
23 Bruine glazenmaker Aeshna grandis x MNB NB 2016
24 Vroege glazenmaker Aeshna isoceles -  EB NB 2011
25 Venglazenmaker Aeshna juncea ? K K 2015
26 Paardenbijter Aeshna mixta x MNB NB 2016
27 Noordse glazenmaker Aeshna subarctica U U K 1918
28 Grote keizerlibel Anax imperator x MNB NB 2016
29 Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope Z - NB 2016
30 Glassnijder Brachytron pratense x K NB 2016
31 Plasrombout Gomphus pulchellus x MNB NB 2015
32 Beekrombout Gomphus vulgatissimus - B B 2012
33 Smaragdlibel Cordulia aenea x MNB NB 2016
34 Metaalglanslibel Somatochlora metallica x MNB NB 2016
35 Vuurlibel Crocothemis erythraea x MNB NB 2016
36 Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia x Z K 2016
37 Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis x EB K 2016
38 Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda x K NB 2016
39 Platbuik Libellula depressa x MNB NB 2016
40 Viervlek Libellula quadrimaculata x MNB NB 2016
41 Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum x OG G 2015
42 Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum x MNB NB 2016
43 Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens - K NB 2015
44 Zwarte heidelibel Sympetrum danae x MNB NB 2016
45 Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum U MNB NB 2006
46 Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii x MNB NB 2016
47 Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum - MNB NB 2014
48 Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum x MNB NB 2016
49 Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum x MNB NB 2016
50 Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum x MNB NB 2016

Tabel 1. Lijst van de libellen die tot en met 2016 in de vallei van het Merkske zijn waargenomen, Rode Lijststatus 
Vlaanderen (De Knijf 2006) en Nederland (Termaat & Kalkman 2012), en jaar waarin de soort voor het laatst is 
waargenomen. 
X = zekere populatie, ? = mogelijke populatie, U = uitgestorven, Z = zwerver, - = geen populatie in het gebied; 
MNB/NB = Momenteel niet bedreigd/Niet bedreigd, OG = Onvoldoende gekend, Z = Zeldzaam, G = Gevoelig, 
K = Kwetsbaar, B = Bedreigd, EB = Ernstig bedreigd.
Table 1. Observed species list in the valley of Merkske, Red List status for Flanders (northern Belgium; De Knijf 
2006), the Netherlands (Termaat & Kalkman 2012) and date of last record in the valley of Merkske. 
X = population present, ? = population possibly present, U = locally extinct, Z = erratic, - = no population 
present; MNB/NB = Least concern, OG = Data deficient, Z = Rare, G = Near Threatened, K =Vulnerable, B = 
Endangered, EB = Critically endangered. 
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met populatie, mogelijke populatie en soorten 
zonder populatie (uitgestorven, zwervers) wordt 
weergegeven in figuur 8.

Bespreking van de libellenfauna
We bespreken de belangrijkste libellensoorten 
van de vallei van het Merkske gegroepeerd 
volgens de hierboven besproken leefgebieden 
uit het onderzoeksgebied.

Stromend water
Beken
Vanaf 1995 wordt de Bosbeekjuffer jaarlijks in 
heel lage aantallen waargenomen langs het 
Merkske. Vanaf begin 2000 stijgen de aantallen 
en worden er jaarlijks enkele tientallen dieren 
waargenomen. De huidige populatie bedraagt 
minimaal 100 imago’s. Vanaf de jaren 90 nemen 
de aantallen Weidebeekjuffers toe en werden 
er jaarlijks op verschillende plekken tientallen 
dieren gezien. Nu is de Weidebeekjuffer langs 
het Merkske een zeer algemene soort met een 
zeer grote populatie van ettelijke honderden 
dieren. Van de Beekrombout zijn oude waar-
nemingen voorhanden uit het Nederlandse deel 
uit de periode 1950-1979. In 2012 werd er in 
het deelgebied de Broskens een imago gezien. 
Waarschijnlijk betrof het een zwerver. Zowel in 
2012 als in 2013 werd er, helaas tevergeefs, 
gericht naar de soort gezocht. We verwachten 
dat de soort zich in de toekomst opnieuw kan 
vestigen.

Kwelstroompjes
Een kleine populatie (maximaal vijf dieren op één 
teldag) van de Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum 
brunneum) had zich gevestigd in de omgeving van 
de Heikant. Eiafzet van deze soort is vastgesteld 
in de zandige oevers van een graslandgrachtje 
dat gevoed wordt door grondwater. Tevens werd 
ook een uitsluipend vrouwtje gevonden. Ter 
plekke heerst een warm microklimaat. De soort 
is er in 2016 niet meer terug gevonden en is 
waarschijnlijk weer verdwenen. Intussen zijn de 
oevers van het grachtje meer begroeid waardoor 
het ideale leefgebied is verdwenen.

Toekomst stromend water
Voor de libellenfauna die afhankelijk is van 

beken zijn de vooruitzichten gunstig. Er 
worden veel inspanningen geleverd om de 
waterkwaliteit en structuurkenmerken van de 
beken te verbeteren. Voor de waterkwaliteit is 
dat oplossen van puntlozingen vanuit Wortel 
Kolonie – Staakheuvelse loop. Maatregelen voor 
een betere en gevarieerdere morfologie zijn het 
inbrengen van dood hout, takken en beplanting 
langs de beek voor beschaduwing, en minder 
schonen. De populaties van kenmerkende 
stroomminnende soorten als Weidebeekjuffer 
en Bosbeekjuffer zijn groot en zullen wellicht de 
komende jaren nog verder toenemen. De kroon 
op het werk zou zijn dat de Beekrombout het 
gebied weet terug te vinden.

Vennen
Tabel 2 biedt een overzicht van de libellensoorten 
die voorkomen in de vennen in de vallei van 
het Merkske. Van de 25 door Termaat (2010) 
geselecteerde soorten werden 22 soorten 
waargenomen, waarvan twintig met zekere 
populatie, één met een mogelijke populatie en 
één uitgestorven. De Noordse glazenmaker 
(Aeshna subarctica) is al een eeuw uitgestorven 
en drie soorten werden nog nooit waargenomen.

Tangpantserjuffer (Lestes dryas) (figuur 9) heeft 
populaties in Wortel Kolonie en de Castelrése 

Figuur 8. Taartdiagram met het aantal libellensoorten 
dat aanwezig is met populatie, mogelijke populatie en 
de soorten zonder populatie (uitgestorven, zwervers).
Figure 8. Number of observed dragonfly species with 
indication if population is present, if population is 
possibly present or if no population is present at the 
moment.
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heide, maar in beide gebieden lijkt de soort 
achteruit te gaan. In 2004 werden in Wortel 
Kolonie een 50-tal dieren waargenomen; 
momenteel is de populatie gestabiliseerd en 
worden er jaarlijks tussen de 10 en 20 dieren 
waargenomen. De soort heeft in eerste instantie 
heel positief gereageerd op het aanleggen van 
nieuwe vennen op de Castelrése heide. In 2010 
en 2011 werd de populatie op meer dan 100 
dieren geschat, maar vanaf 2012 werd een 
heel sterke daling vastgesteld tot maximaal 
tien dieren. In 2015 werd de soort niet meer 
waargenomen in de Castelrése heide en in 
2016 werd na lang zoeken nog een exemplaar 
gevonden. De Tangpantserjuffer heeft ook een 
vrij kleine populatie op het Zwartven (maximaal 
aantal waargenomen dieren: 26 in 2012). Kleine 
populaties (en zwervers) worden waargenomen 
rond verschillende vennen verspreid over het 
gebied.

De Tengere pantserjuffer (Lestes virens) was 
tot het einde van de vorige eeuw zeer zeldzaam 
in Nederland en België met slechts enkele 
populaties in de Kempen (provincies Antwerpen, 
Limburg en Noord Brabant). Hierna heeft de soort 
landelijk een spectaculaire toename gekend. De 
eerste waarneming voor het gebied is afkomstig 
uit Wortel Kolonie in 2003. Hier is nu een zeer 
grote populatie aanwezig van honderden dieren. 
De vennen van de Castelrése heide werden 
onmiddellijk na aanleg gekoloniseerd door de 
Tengere pantserjuffer. In 2011 werden al meer 
dan 100 exemplaren geteld. Daarna werden 
er minder dieren waargenomen met in 2016 
een 30-tal imago’s. Dit is erg weinig voor een 
groot gebied met ogenschijnlijk veel geschikt 
leefgebied aan vennen. We vermoeden dat 
de aanwezigheid van vis, vnl. Zonnebaars en 
Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius) 
en het gebrek aan beschutting (vennen liggen 

Nederlandse naam Soort Populatie

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus X
Tangpantserjuffer Lestes dryas X
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa X
Tengere pantserjuffer Lestes virens X
Bruine winterjuffer Sympecma fusca X
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum X
Speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum -
Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum -
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella X
Watersnuffel Enallagma cyathigerum X
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula X
Bruine glazenmaker Aeshna grandis X
Venglazenmaker Aeshna juncea ?
Noordse glazenmaker Aeshna subarctica U
Grote keizerlibel Anax imperator X
Smaragdlibel Cordulia aenea X
Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons -
Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia X
Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda X
Viervlek Libellula quadrimaculata X
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum X
Zwarte heidelibel Sympetrum danae X
Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii X
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum X
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum X

Tabel 2. Overzicht van de libellensoorten die typisch 
zijn voor vennen (naar Termaat 2010). X = zekere 
populatie, ? = mogelijk populatie, U = uitgestorven, 
- = niet aanwezig.
Table 2. Overview of the Odonata species typical for 
bogs and fens (after Termaat 2010). X = population 
present, ? = uncertain population, U = locally extinct 
species, - = not present.

Figuur 9. Mannetje Tangpantserjuffer (Lestes dryas), 
20-09-2015. 
Figure 9. Male Lestes dryas, 20-09-2015. Photo: Wim 
Verschraegen.
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in een groot open gebied) de oorzaak is van de 
lage aantallen Tengere pantserjuffer. Aan het 
Zwartven is een mooie populatie van enkele 
tientallen exemplaren aanwezig. Elders in het 
Merkske komt de soort verspreid voor, dit altijd 
in vrij lage aantallen (max. 25 exemplaren in 
Kromme Hoek, verbinding naar Withagen).

De Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) 
is voor het eerst in 1998 in het gebied 
waargenomen aan het Huisven, waar ze zich 
ook heeft gevestigd. Hierna heeft de soort 
kleine populaties gehad in de Halsche Beemden 
(maximaal 5 exemplaren) en Wortel Kolonie 
(maximaal 20). Tussen 2007 en 2015 is de soort 
niet meer waargenomen in het Merkske. Vanaf 
2016 is de Zwervende pantserjuffer terug van 
(nooit?) weg geweest. In vijf deelgebieden werd 
de soort in 2016 waargenomen, op vier locaties 
betrof het een enkel imago, mogelijk zwervers. In 
de Halsche Beemden ging het om minimaal tien 
imago’s aan een grote visvrije poel met helder 
water en een rijke waterplantenvegetatie.

Net zoals de Tengere pantserjuffer was de 
Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) voor de 
eeuwwisseling zeer zeldzaam in Nederland en 
België. De Bruine winterjuffer kwam beperkt 
voor in de Antwerpse en Limburgse Kempen en 
in zandig Noord-Brabant. Voor 1950 is de soort 
alleen aan de Vlaamse zijde van het Merkske 
waargenomen. Na 2000 kende de soort een 
spectaculaire gebiedsuitbreiding waarbij 
snel geschikt habitat werd gekoloniseerd. 
De aantallen blijven wel aan de lage kant. 
De Bruine winterjuffer is een onopvallende 
soort waardoor het kan dat ze weinig wordt 
waargenomen (waarnemerseffect). De soort 
wordt vanaf 2003 jaarlijks waargenomen en 
ze heeft populaties (maximaal 10) in Wortel 
Kolonie, de Castelrése heide en de Broskens. 
In 2017 werd de soort al op drie nieuwe locaties 
in het Merkske aangetroffen. Het betreft hier 
steeds vrij grote, recent aangelegde poelen 
met een goede waterkwaliteit. Op één poel 
werden negen imago’s geteld waaronder enkele 
paringswielen.

Figuur 10. Mannetje Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum), de Bonte Klepper, 28-07-2013. 
Figure 10. Male Ceriagrion tenellum, Bonte Klepper, 28-07-2013. Photo: Wim Verschraegen.
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Figuur 11. Pas uitgeslopen Venwitsnuitlibel, Wortel Kolonie, 24-05-2016. 
Figure 11. Freshly emerged Leucorrhinia dubia, Wortel Kolonie, 24-05-2016. Photo: Wim Verschraegen.

De Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) (figuur 10) 
was voor 2000 een zeldzame soort in de vallei 
van het Merkske. De soort heeft onmiddellijk 
geprofiteerd van de natuurherstelwerken in 
Wortel Kolonie waarbij verschillende vennen 
vrijgesteld werden van bos. Vanaf 2001 werd 
de soort voor het eerst in Wortel Kolonie 
waargenomen (20 exemplaren), in 2003 werd 
de populatie al geschat op meer dan honderd 
imago’s. De soort heeft in de periode 2004-
2006 in Wortel Kolonie wel een dip gekend, 
vermoedelijk door vernattingswerken. Hierbij 
verdween de soort bijna volledig, omdat een 
grote oppervlakte pijpenstrootje onder water 
kwam te staan en begon te rotten. Nadien 
heeft de populatie zich hersteld met een grote 
populatie van meer dan 500 dieren tot gevolg. 
De soort wordt ook jaarlijks, in lage aantallen, 
waargenomen in de Castelrése heide en de 
Broskens. Waarschijnlijk komt de Koraaljuffer 
ook voor in het Zwartven, maar dit moet nog 
onderzocht worden.

Sinds 2011 wordt de Venglazenmaker (Aeshna 
juncea) regelmatig gezien op verschillende 
locaties in Wortel Kolonie. Het gaat altijd om 
één exemplaar en de laatste waarneming 
dateert uit 2015. Waarschijnlijk betreft het 
zwervers, maar een kleine populatie is niet uit 
te sluiten. In 2017 werd de soort ook gezien op 
het Vliegveld van Weelde, uit navraag bij de 
beheerder blijkt dat de soort er jaarlijks wordt 
waargenomen. Er is in ieder geval voldoende 
geschikt habitat aanwezig, waardoor een 
duurzame vestiging van de soort te verwachten 
valt.

Van de Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia 
rubicunda) zijn geen historische waarnemingen 
bekend. De eerste waarneming van deze soort 
dateert uit 2003 toen een zwervend vrouwtje 
werd waargenomen in de Schootse Hoek. Vanaf 
2005 wordt de soort jaarlijks waargenomen in 
Wortel Kolonie waar zich een kleine populatie 
heeft gevestigd (meer dan tien exemplaren). 
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Voor 1950 werd de Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia 
dubia) (figuur 11) in het gebied waargenomen, 
maar tussen 1950 en 2000 werd de soort er 
niet meer gezien. De Venwitsnuitlibel heeft 
snel gereageerd op de herstelwerken die zijn 
uitgevoerd in Wortel Kolonie. Nadat het naaldbos 
rond de vennen gekapt was, heeft de soort het 
gebied weten te koloniseren, of heeft een zeer 
kleine populatie zich snel hersteld. In 2000 
werden 30 exemplaren geteld, tussen 2001 en 
2004 werd de populatie geschat op 50 à 100 
dieren. De populatie is omstreeks 2005 weer 
ingestort (mogelijk door vernattingswerken, zie 
Koraaljuffer) waarna de aantallen zijn blijven 
dalen. De huidige populatie is zeer klein, jaarlijks 
worden er maar enkele imago’s waargenomen.

Van de Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia 
pectoralis) zijn geen historische waarnemingen 
uit het gebied voorhanden. De Gevlekte 
witsnuitlibel (figuur 12) is niet echt een soort 
van heidevennen maar eerder een soort van 
laagveen of voedselrijke vennen. Toch komt 

er in Wortel Kolonie een kleine, maar stabiele, 
populatie voor. In 2007 werd het eerste mannetje 
waargenomen, waarvan werd aangenomen dat 
het een zwerver betrof. In 2012 was er een 
grote influx vanuit het oosten (Beckers et al. 
2014), en sindsdien worden er jaarlijks meer 
dan tien exemplaren waargenomen, zowel 
mannetjes, vrouwtjes als copula. Er is nog niet 
gezocht naar larven of vervellingshuidjes. In 
Wortel Kolonie worden er gerichte maatregelen 
genomen speciaal voor deze soort, mede omdat 
ze Europese bescherming geniet (Bijlage II en 
IV van de Habitatrichtlijn). Zo werden er enkele 
vennen hersteld (slibruimen, visvrij maken) en 
of aangelegd. In 2016 werden er 18 imago’s 
waargenomen in Wortel Kolonie, waaronder 
enkele copula. Het vermoeden dat de soort kon 
voorkomen in het Zwartven bleek te kloppen, hier 
werden in 2016 twee mannetjes waargenomen.

Toekomst vennen
In Wortel Kolonie zijn enkele mooie vennen 
aanwezig die zeer geschikt zijn voor libellen. Dit 

Figuur 12. Mannetje Gevlekte witsnuitlibel, het Merkske, 25-05-2015. 
Figure 12. Male Leucorrhinia pectoralis, het Merkske, 25-05-2015. Photo: Wim Verschraegen.
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is ook te merken aan het aantal soorten dat zich 
er weet voort te planten. In totaal zijn er maar een 
tiental kleine tot middelgrote vennen aanwezig. 
In 2008 en 2009 zijn er in de Castelrése heide 
enkele grote vennen aangelegd. In eerste 
instantie hebben verschillende typische soorten, 
zoals Tengere pantserjuffer en Koraaljuffer, hier 
goed op gereageerd, maar na enkele jaren zijn 
de aanwezige populaties ingestort. Mogelijk is 
het massaal voorkomen van vis een probleem. 
Ook de massale aanwezigheid van tussen 
de 100 en 200 ruiende Canadese ganzen in 
de zomer en de grote aantallen winterganzen 
kunnen door eutrofiëring een negatief effect 
hebben op de waterkwaliteit. De Canadese 
ganzen worden gericht bestreden in het gebied. 
Het gebied Wortel Kolonie/Castelrése heide is 
groot genoeg, met minimaal vijftien verschillende 
geschikte vennen, om de typische libellenfauna 
duurzaam te behouden. Een goede opvolging 
en gericht beheer blijven echter noodzakelijk.

Het Zwartven in deelgebied Witte Bergen is een 
zeer kansrijk gebied voor libellen. Het ven is 
meer gebufferd dan de vennen in Wortel Kolonie 
en de Castelrése heide. Hierdoor ontstaan 
er kansen voor een soort zoals Gevlekte 
witsnuitlibel. Een goede libelleninventarisatie 
van dit ven is gewenst. Enkele bedreigingen voor 
het ven zijn het dichte wilgenstruweel dat het 
ven omgeeft en ieder jaar verder het ven intrekt. 
Het ven is bovendien privé eigendom waardoor 
het uitvoeren van gerichte beheermaatregelen 
wordt bemoeilijkt.

Voedselrijk water/laagveen
Een overzicht van de typische libellensoorten 
die voorkomen in voedselrijk water (laagveen) 
in het gebied van het Merkske wordt gegeven 
in tabel 3. Van de 17, door de Vlinderstichting 
(Termaat 2010) geselecteerde soorten zijn er 
12 waargenomen in de vallei van het Merkske. 
Van tien soorten komt er een populatie voor 
in het gebied, verder werden nog drie soorten 
waargenomen als zwerver, waarbij mogelijk 
van een of twee soorten ook een populatie 
aanwezig is. Van de vijf soorten die niet in het 
gebied werden waargenomen dient opgemerkt 
te worden dat drie soorten Noordse winterjuffer 

(Sympecma paedisca), Donkere waterjuffer 
(Coenagrion armatum) en Groene glazenmaker 
(Aeshna viridis) nog nooit in België werden 
waargenomen.

De eerste waarnemingen van de Variabele 
waterjuffer (Coenagrion pulchellum) in het 
Merkske dateren uit de periode 1990-1997.
Nadien zijn er geen waarnemingen meer tot 
in 2012, toen twintig imago’s werden gezien in 
de omgeving van Baarle Brug. De waarneming 
is toen als onzeker beoordeeld, omdat de 
habitat niet helemaal klopte. In 2015 werd 
er in Wortel Kolonie een vrouwtje Variabele 
waterjuffer waargenomen, met bewijsfoto. Meer 
inventarisatiewerk is nodig om te bepalen of de 
soort zich effectief voortplant in het gebied.

De Grote roodoogjuffer (Erythromma najas) is 
zeldzaam in de vallei van het Merkske en op 

Nederlandse naam Soort  P
Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis X
Noordse winterjuffer * Sympecma paedisca -
Grote roodoogjuffer Erythromma najas X
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum X
Donkere waterjuffer * Coenagrion armatum - 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum ?
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula X
Bruine glazenmaker Aeshna grandis X
Vroege glazenmaker Aeshna isoceles ? - Z
Groene glazenmaker * Aeshna viridis -
Glassnijder Brachytron pratense X
Smaragdlibel Cordulia aenea X
Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata -
Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis X
Bruine korenbout Libellula fulva -
Viervlek Libellula quadrimaculata X
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum X

Tabel 3. Lijst van de kenmerkende libellensoorten 
voor laagveen (naar Termaat 2010). X = populatie 
aanwezig, ? = mogelijk populatie, Z= zwerver, - = 
niet aanwezig. P = populatie. *Noordse winterjuffer, 
Donkere waterjuffer en Groene glazenmaker zijn nog 
nooit in België waargenomen.
Table 3. Overview of the Odonata species typical 
for peatbogs (after Termaat 2010). X = population 
present, ? = uncertain population, Z = erratic, - = 
not present. P = population. *Note that Sympecma 
paedisca, Coenagrion armatum and Aeshna viridis 
have never been observed in Belgium.
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verschillende locaties is een kleine populatie 
aanwezig zoals in de Halsche Beemden 
en Heikant. Daar komt de soort voor in 
matig voedselrijke, grote poelen met weinig 
waterplanten. Langs de oevers is er een emerse 
vegetatie aanwezig bestaande uit Gewone 
waterbies (Eleocharis palustris), grote zegges 
en Riet.

Van Kleine roodoogjuffer zijn verschillende 
kleine populaties (10 à 20 exemplaren) verspreid 
over het gebied aanwezig, vaak in heidevennen 
of oligotrofe poelen op zand (Wortel Kolonie, 
Kromme Hoek – verbinding met Withagen). 
Een grote populatie heeft zich ontwikkeld in het 
deelgebied Ruitervelden na aanleg van een grote 
poel. In 2014 werden er 25 Kleine roodoogjuffers 
waargenomen, in 2015 zelfs 110 imago’s en 
75 dieren in 2016. De grootste populatie in het 
gebied komt voor in de Castelrése heide waar 
er in 2016 op één dag meer dan 500 imago’s 
werden waargenomen.

De Bruine glazenmaker (Aeshna grandis) 
kan verspreid over de vallei van het Merkske 
waargenomen worden, maar nergens in grote 
aantallen. Het is een soort die haar eitjes graag 
afzet op dood hout in het water, hierdoor is 
ze gebonden aan min of meer door houtige 
begroeiing omgeven water. De soort wordt 
voornamelijk waargenomen in de omgeving 
van Heikant (aan vijvers omgeven door bos), 
de depressie van het Moer, Broskens en Wortel 
Kolonie.

De Vroege glazenmaker is een echte laag-
veensoort maar hiervan zijn geen historische 
waarnemingen uitn het gebied van het Merkske 
bekend. Recent zijn er af en toe zwervers 
waargenomen (2011 en 2015). De soort doet het 
landelijk zeer goed en het valt te verwachten dat 
de soort zich op middellange termijn zal vestigen 
in het gebied. Vooral aan het Moer, Ruitervelden, 
de Broskens en Heikant zijn er kansen voor de 
Vroege glazenmaker.

Glassnijder (Brachytron pratense) is in de 
periode 1950-1979 in het Vlaamse deel van het 
Merkske waargenomen. De soort werd daarna 

niet meer gezien tot 2005, toen twee exemplaren 
werden waargenomen in de depressie van het 
Moer. De soort wordt nu jaarlijks waargenomen 
verspreid over de vallei van het Merkske, 
voornamelijk aan de Vlaamse zijde (mogelijk 
een waarnemerseffect). Kleine populaties 
zijn aanwezig in het Moer, Wortel Kolonie 
en Broskens. Kansen voor een duurzame 
vestiging vinden we bij Heikant, Ruitervelden en 
Kruisbeemden.

De evolutie van het voorkomen van Gevlekte 
witsnuitlibel is besproken bij de vennen. Er zijn 
nog extra kansen voor deze soort bij uitbreiding/
goed beheer van laagveenhabitat, kruidenrijke 
mesotrofe plassen/poelen ter hoogte van het 
Moer, Ruitervelden en Broskens.

Toekomst voedselrijk water/laagveen
In het gebied zijn veel kenmerkende soorten 
voor matig voedselrijk water aanwezig. Van 
de 17 door de Vlinderstichting als kenmerkend 
voor laagveen aangeduide soorten (waarvan 
drie nog nooit in België zijn waargenomen) 
zijn er 12 waargenomen in de vallei van het 
Merkske. Minimaal tien soorten hebben er een 
duurzame populatie. Vestiging van de Vroege 
glazenmaker is te verwachten. Bij gericht 
en goed beheer (gericht op uitbreiding van 
laagveenomstandigheden) van de depressie 
van het Moer zijn er nog andere soorten te 
verwachten, bijvoorbeeld de Gevlekte glanslibel 
(Somatochlora falvomaculata).

Pioniermilieus
De Tengere grasjuffer is een uitgesproken 
pionier en duikt onmiddellijk op wanneer er nieuw 
geschikt habitat ontstaat. De soort heeft een 
voorkeur voor ondiep water dat snel opwarmt en 
een zandige oever heeft. Het is normaal dat de 
soort na een tijd, waarin ze zeer talrijk kan zijn, 
verdwijnt als de successie toeneemt. Zo werd ze 
na de inrichtingswerken aan de Castelrése heide 
(2008-2009) er snel een algemene soort. Tot op 
heden is de Tengere grasjuffer er nog steeds 
talrijk met meer dan 300 waargenomen imago’s 
op een dag. Intussen zijn zo goed als alle tussen 
2012 en 2015 nieuw aangelegde poelen langs 
de Vlaamse zijde van het Merkske gekoloniseerd 
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door de Tengere grasjuffer. Per poel zijn er zo’n 
10 tot 75 imago’s aanwezig. Momenteel is de 
soort heel algemeen in de vallei van het Merkske, 
maar zal ze snel weer zeldzamer worden. Een 
deel van de poelen en laagtes in het Merkske 
vallen periodiek droog waardoor er altijd een 
‘pioniersmilieu’ blijft bestaan. Op deze plaatsen 
zal de Tengere grasjuffer op een duurzame 
manier behouden kunnen blijven.

Uitgestorven soorten
Uit de vallei van het Merkske zijn minstens twee 
soorten verdwenen. De enige en tevens laatste 
waarneming van de Noordse glazenmaker 
(Aeshna subarctica) in de vallei van het Merkske 
dateert van 1918. Deze soort is typisch voor 
hoogveen, een habitattype dat volledig uit de 
vallei van het Merkske is verdwenen en bijna niet 
meer voorkomt in Vlaanderen. In de vallei van de 
Mark, waar het Merkske een zijrivier van is, lagen 
enkele mooi ontwikkelde hoogveentjes, onder 
andere Koeberg in Meerle en Hesputten in Meer. 
Waarschijnlijk kwam de soort op die locaties voor. 
Deze hoogveentjes zijn momenteel verdwenen 
of de kwaliteit is sterk achteruit gegaan; ze 
liggen ook zeer geïsoleerd van elkaar. Bijzonder 
opmerkelijk is de waarneming van een mannetje 
Noordse glazenmaker op de Kampina in 2015 
(van Leur 2015), wat op een goede 30 km van 
ons onderzoeksgebied ligt. Terugkeer van de 
Noordse glazenmaker is daardoor niet geheel 
onwaarschijnlijk. 

De Geelvlekheidelibel (Sympetrum flaveolum) 
werd tot 2006 op verschillende plaatsen 
waargenomen. De Geelvlekheidelibel is een 
eerder oostelijke soort die bepaalde jaren 
massaal kan voorkomen in onze contreien om 
zo de lokale populaties te versterken. De laatste 
decennia namen de populaties in Nederland 
en België zeer sterk af, waardoor er de laatste 
jaren geen populaties meer gekend zijn. Mogelijk 
weet de soort de vallei van het Merkske opnieuw 
te vinden en enkele jaren voort te planten, na 
een volgende influx. Populaties waren terug 
te vinden aan het Huisven, Halsche Beemden 
en Wortel Kolonie. In Wortel Kolonie was ze 
vrij talrijk, in 2006 werden er nog een dertigtal 
exemplaren geteld. Waarschijnlijk was de soort 

tot begin 21ste eeuw overal aanwezig in de vallei 
van het Merkske. De Geelvlekheidelibel plant 
zich voort in allerlei soorten plassen en poelen. 
Daarbij bestaat een voorkeur voor wateren met 
een brede vegetatiegordel die regelmatig droog 
vallen. In het Merkske werd de soort hoofdzakelijk 
waargenomen in de buurt van plassen met een 
brede vegetatiegordel van Pitrus. 
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Samenvatting 

De vallei van het Merkske is met een totaal van 50 waargenomen soorten libellen en juffers erg soortenrijk. 
Achtendertig soorten planten zich met zekerheid in het gebied voort, van drie soorten is er een vermoeden 
van voortplanting. Zeven soorten zijn te beschouwen als zwerver waarbij het over zuidelijke of oostelijke 
soorten gaat. Vestiging van Beekrombout is te verwachten in de nabije toekomst. De Noordse glazenmaker 
en de Geelvlekheidelibel komen al langer niet meer voor in het onderzoeksgebied en de eerste is ook 
al decennia regionaal uitgestorven in Vlaanderen. De indrukwekkende soortenlijst illustreert het regionale 
belang van het Merkske voor de libellenfauna.

Summary

Hoeymans B. 2017. The dragonfly fauna of the Merkske valley. Brachytron 19 (2): 55-70.

A total of 50 species of damselflies and dragonflies has been observed in the Merkske valley. Thirty-eight 
of them have populations in the study area and probably three more species are also reproducing. Seven 
species are only known to occur erratically. Most of these have rather a Mediterranean or southeastern 
origin. Colonisation of the area by Gomphus vulgatissimus is expected in the near future. Two species, 
Aeshna subarctica and Sympetrum flaveolum no longer occur in the area. The impressive list of species 
illustrates the regional importance of Het Merkske for the dragonfly population. 

Keywords: Odonata, libellen, diversiteit, Merkske, Vlaanderen, Nederland


