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Libellen van de Moervaartdepressie
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Inleiding
Dit artikel beschrijft de monitoring van de 
libellenfauna van de Moervaartdepressie, door 
mij uitgevoerd in de periode 2012-2016. De 
Moervaartdepressie is een weinig bewoond 
gebied in de Belgische provincie Oost-
Vlaanderen gelegen tussen de steden Gent en 
Antwerpen, en ten noorden van de stad Lokeren. 
In het noorden wordt het gebied begrensd 
door een zandrug die loopt van Maldegem tot 
Stekene. De Moervaartdepressie bestrijkt een 
deel van de vallei van de rivier de Durme, in 
het bijzonder daar waar de Durme zich splitst 
in de Zuidlede en de Moervaart. De ondergrond 
wordt er gekenmerkt door een laag moeraskalk, 
een restant van een prehistorisch binnenmeer. 
De laatste twee decennia werden in het gebied 
diverse natuurverbeteringsprojecten uitgevoerd. 
De impact van deze projecten op de lokale 
libellenfauna wordt hier beschreven. Daarbij 
ligt de focus zowel op enkele bestaande als op 
enkele nieuw gecreëerde waterhabitats. 

Korte geschiedenis en situering van de 
Moervaartdepressie
De Moervaartdepressie ligt ingesloten tussen 
de dekzandrug Verrebroek-Gistel in het 
noorden en de Zuidlede in het zuiden. Het 
is een laaggelegen vochtig gebied met een 
oppervlakte van 3700 ha. Van west naar oost 
vormt de Moervaartdepressie een open ruimte 
van ongeveer 15 km lang en maximaal 3,5 km 
breed. Het is een lappendeken van graslanden, 
kleine bossen, kleinschalig akkerland en 
kleine dorpskernen. Dit mozaïeklandschap 
ontstond als gevolg van turfontginningen die 
er vanaf de Middeleeuwen plaatsvonden. De 
Moervaartdepressie heeft hieraan haar naam 
ontleend: turf werd in het Middelnederlands 
‘moer’ genoemd. Na het moeren, het weghalen 
van de turf of veengrond, bleef veelal een weinig 

vruchtbare zandbodem over. In die periode werd 
de Moervaart gegraven om turf naar de stad 
Gent te vervoeren. De oorspronkelijke waterweg, 
de Zuidlede, was daarvoor te kronkelig. Tevens 
droeg het graven van de Moervaart bij tot de 
ontwatering van het gebied (Verstraeten 2017). 
De Moervaart mondt ten noorden van Daknam 
uit in de Durme, een zijrivier van de Schelde. 
Meer dan 10 000 jaar geleden zette zich in de 
Moervaartdepressie een laag moeraskalk of 
mergel af (www.inventaris.onroerenderfgoed.
be). Zoetwaterschelpen vormden geleidelijk 
aan een kalklaag die vandaag nog her en der 
aan de oppervlakte komt. In het natuurgebied 
de Fondatie van Boudelo in Sinaai heeft deze 
mergellaag een dikte van 10-15 cm en is ze 
bepalend voor de aanwezige flora en fauna. Een 
aantal van de hierna besproken habitats houden 
rechtstreeks verband met de aanwezigheid van 
moeraskalk.

Materiaal en methode
Sommige wateren in de Moervaartdepressie 
worden gekenmerkt door een hoge zuurtegraad 
(pH-waarde) omwille van de aanwezige 
moeraskalk in de bovenste grondlagen. 
Zuurtegraad is echter seizoensafhankelijk. 
Bovendien is zuurtegraad eerder van indirecte 
invloed op de libellenfauna (Corbet 2004). Het is 
daarom moeilijk om een inventarisatie te koppelen 
aan chemische factoren zoals zuurtegraad. Er 
is om die reden gekozen om te focussen op 
ecologie. Door de veelheid aan watertypes en 
hun kenmerkende waterhabitats ontstond de 
idee om de toename van de libellenfauna als 
gevolg van lokale natuurverbeteringsprojecten 
te inventariseren in functie van de waterhabitat. 
Daarvoor heb ik beroep gedaan op de praktische 
werkwijze zoals beschreven door Achterkamp 
& van de Haterd (2015). In deze methodologie 
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dienen algemene libellensoorten als indicatoren 
voor verschillende habitats van een watertype. 
Een habitat is daarbij ‘goed genoeg’ als de 
gewenste doelsoorten voldoende aanwezig zijn. 
In hun keuze van habitats hebben deze auteurs 
de klemtoon gelegd op de habitatstructuur en 
het belang ervan voor libellenlarven. Zij maken 
uiteindelijk onderscheid tussen (i) libellen van 
structuurrijke oevers met emerse planten; (ii) 
libellen van open water, eventueel met drijvende 
maar zonder emerse planten; (iii) libellen van 
ondiep, snel opwarmend water zonder of met 
een open vegetatie; (iv) libellen van zuurstofrijk 
water; (v) pioniers; en (vi) overige soorten. 
Deze laatste zijn niet specifiek gebonden aan 
structuren in het water. Ten opzichte van de door 
Achterkamp & van de Haterd (2015) voorgestelde 
ecologische groepen werden een aantal kleine 
wijzigingen doorgevoerd. Enerzijds werden 
een aantal soorten niet gebruikt omdat ze in de 
Moervaartdepressie niet voorkomen. Zo liggen 
de dichtstbijzijnde leefgebieden van Koraaljuffer 
(Ceriagrion tenellum) of Bandheidelibel 
(Sympetrum pedemontanum), beide typische 
soorten van de groep ‘ondiep water’, te ver weg 
van de Moervaartdepressie om deze te kunnen 
koloniseren. De Geelvlekheidelibel (Sympetrum 
flaveolum) is een invasiesoort die de laatste jaren 
nauwelijks in Vlaanderen werd waargenomen. 
Anderzijds werd de Gaffelwaterjuffer (Coenagrion 
scitulum) toegevoegd als algemene juffer van 
‘open water’. Deze keuze is gebaseerd op eigen 
waarnemingen waaruit een grote gelijkheid blijkt 
met het gedrag en de habitatvoorkeur van de 
Watersnuffel (Enallagma cyathigerum). Ook 
werd de Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) 
toegevoegd als soort van ‘open water’, naar 
analogie met de Grote keizerlibel (Anax 
imperator).
Een aantal van de in dit artikel onderzochte 
waterhabitats zijn nieuw voor de Moervaart-
depressie of werden op zijn minst recent in hun 
hoedanigheid hersteld. Dit zijn bijvoorbeeld 
waterhabitats die zijn ontstaan na de uitgevoerde 
natuurherstellingswerken, zoals ondiep water 
aan flauwe oevers, diep voedselarm water 
met submerse planten, en zonbeschenen 
poelen met drijvende en emerse waterplanten 
in open plekken in bos. Met deze studie wil 

ik onderzoeken of de algemene doelsoorten 
aanwezig zijn in deze waterhabitats, en zo ja, 
welke zeldzamere soorten hier leven. Op die 
manier wordt een verband gelegd tussen nieuw 
verschenen (zeldzamere) libellensoorten en het 
creëren of herstellen van waterhabitats. 
Een aantal verschillende watertypes 
werden gedurende vijf jaar gemonitord. De 
zoekinspanning varieert tussen acht en 
16 inventarisaties per jaar, dus een à twee 
bezoeken per maand in de periode april-oktober 
en dit van 2012 tot 2016. Hierbij werd uitsluitend 
gezocht naar de aanwezigheid van imago’s. Bij 
mijn onderzoek werden geen libellen gedood. 
Determinaties zijn op zicht uitgevoerd met behulp 
van een verrekijker. Moeilijkere soorten zijn ter 
determinatie gevangen en weer vrijgelaten. 
Deze waarnemingen zijn fotografisch vastgelegd 
en zijn terug te vinden op waarnemingen.be 
onder mijn naam.

Onderzoek van twee verschillende types met 
hun waterhabitats
Recente natuurherinrichtingswerken hebben 
in de Moervaartdepressie verschillende water-
types en hun waterhabitats doen ontstaan of 
in ere hersteld. Een sprekend voorbeeld is de 
herinrichting van de Fondatie van Boudelo op het 
grondgebied van Sinaai, een deelgemeente van 
Sint-Niklaas. Dit gebied is een mozaïeklandschap 
van bossen, kapvlaktes, weiden en kleine akkers 
met een dambordpatroon van onverharde paden. 
In de bossen komen nog rabatten voor, een 
restant van de middeleeuwse houtexploitatie. 
De Fondatie van Boudelo was tot de jaren 
negentig van de vorige eeuw verkaveld in kleine 
perceeltjes en bebouwd met weekendhuisjes met 
bijhorende tuintjes. Natuurvereniging vzw Durme 
heeft de voorbije twee decennia verscheidene 
percelen aangekocht en er de natuurwaarden 
hersteld. Weekendhuisjes, afval, en exoten 
werden verwijderd. In kapvlakten werd weer een 
hakhoutbeheer toegepast. Dood hout in bossen 
bleef liggen als bron van nieuw leven. Er ontstond 
een verscheidenheid aan waterhabitats. Beken 
werden geschoond en uitgediept. Graspercelen 
werden geplagd waardoor natte meersen 
ontstonden. Visvijvers met steile oevers 
werden omgevormd tot natuurlijke plassen 
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met langzaam aflopende oevers. Volledig door 
bomen beschaduwde poelen kwamen door 
selectieve kap terug in de zon te liggen. Hun 
oevers werden verschraald door een periodiek 
maaibeheer. Sindsdien heerst rond deze poelen 
een warm micro-klimaat. Een gelijkaardig 
gebied is De Linie, een natuurgebied op het 
grondgebied van Eksaarde, een deelgemeente 
van Lokeren. Ook hier voert natuurvereniging 
vzw Durme herinrichtingswerken uit. In 
tegenstelling tot de Fondatie van Boudelo 

Water
habitat Typesoorten

Oever

Bruine winterjuffer (Sympecma fusca)
Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)
Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles)
Paardenbijter (Aeshna mixta)
Smaragdlibel (Cordulia aenea)
Viervlek (Libellula quadrimaculata)

Open 
water

Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum)*
Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)
Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum)
Grote keizerlibel (Anax imperator)
Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope)*
Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)

Ondiep 
water

Tangpantserjuffer (Lestes dryas)
Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa)
Tengere pantserjuffer (Lestes virens)
Zwarte heidelibel (Sympetrum danae)

Pionier - (niet waargenomen)

Zuurstof-
rijk water - (niet waargenomen)

Overig

Houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis)
Lantaarntje (Ischnura elegans)
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula)
Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea)
Vuurlibel (Crocothemis erythraea)
Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)
Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum)
Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum)

Tabel 1. Overzicht van alle typesoorten per 
waterhabitat van toepassing op typevoorbeeld 
1: alkalische ondiepe plas in open gebied met 
onderwaterbegroeiing en rietkragen (24 soorten).
*Deze soort werd toegevoegd t.o.v. Achterkamp & 
van de Haterd (2015).
Table 1. Typical species per habitat applicable to 
type 1: alkaline, shallow ponds in open areas with 
underwater vegetation and reed fringes (24 species). 
* extra added species based on the local fauna 
composition.

herbergt De Linie enkele grote plassen met een 
zeer rijke oeverbegroeiing van Riet (Phragmites 
australis) en Grote lisdodde (Typha latifolia) en 
met drijvende waterplanten zoals Witte waterlelie 
(Nymphaea alba) en Gele plomp (Nuphar lutea). 
Andere vermeldenswaardige libellengebieden 
in de Moervaartdepressie zijn de Turfmeersen 
in Moerbeke-Waas, de oevers van de Zuidlede 
en de Moervaart, en het provinciaal domein 
Puyenbroeck, deels op het grondgebied van 
Zaffelare en Wachtebeke.

Hierna worden aan de hand van twee 
typevoorbeelden de meer unieke watertypes 
van de Moervaartdepressie met hun 
waterhabitats beschreven. Enerzijds wordt elke 
waterhabitat in kwaliteit beoordeeld door de 
aanwezigheid van zijn kenmerkende algemene 
libellensoorten. Anderzijds wordt bekeken welke 
zeldzamere libellen aangetrokken worden 
door die waterhabitat. De keuze van de twee 
representatieve watertypes is pas gemaakt 
na de periode van monitoring. Vijf jaar ‘losse’ 
waarnemingen heeft mij geleerd dat sommige 
libellen slechts voorkomen op welbepaalde 
plaatsen. Het gebruik van waterhabitats gaf mij 
een bruikbare methode om de link te leggen 
tussen het voorkomen van een libellensoort 
en de structurele eigenschappen van haar 
vindplaats. Uiteindelijk heb ik twee watertypes 
ter bespreking geselecteerd waarvan de 
aanwezige waterhabitats zeldzame en voor de 
Moervaartdepressie dikwijls nieuwe soorten 
herbergen.

Typevoorbeeld 1: alkalische ondiepe plas 
met onderwaterbegroeiing en rietkragen in 
open gebied

Biotoopbeschrijving
De alkalische plas die als eerste typevoorbeeld 
wordt geanalyseerd, is afgebeeld in figuur 1. 
Deze plas is U-vormig ten gevolge van een 
landtong die de plas bijna doormidden snijdt. Het 
is een voormalige visvijver die door vzw Durme 
werd omgevormd tot een meer natuurlijke plas 
met langzaam aflopende oevers. Zowel het 
beheer van het water als dat van de vegetatie is 
er gericht op verschraling. De graslanden rond de 
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plas en de oevers worden sinds 2005 periodiek 
gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. 
De maaibeurten gebeuren tweejaarlijks waarbij 
delen van de oevervegetatie behouden blijven. 
De zone langs de plas zal altijd oevervegetatie 
blijven omdat de grote fluctuatie van het 
grondwater in de winterperiode overstroming 
veroorzaakt. De plas en haar directe omgeving 
zijn bovendien erg voedselarm. De bovenste 
10 cm bevat zeer weinig bio-beschikbaar 
fosfor (Olsen-P concentraties <10 mg/kg). Bio-
beschikbaar fosfor kan binnen een groeiseizoen 
door planten worden opgenomen onder de 
vorm van fosfaat (HxPO4). De aanwezigheid van 
moeraskalk zorgt in de plas en langs de oever 
voor een bodem-pH >8 waardoor er weinig risico 
is op bodemverzuring (Demey et al. 2014). Een 
deel van de oevers is begroeid met Riet, op een 
ander deel is een gordel van biezen (Scirpus sp.) 
en zeggen (Carex sp.) tot ontwikkeling gekomen. 

Ook zijn delen van de oevers onbegroeid. Langs 
de oevers groeien zeldzame base-minnende 
planten zoals Fraai duizendguldenkruid 
(Centaurium pulchellum), Waterpunge (Samolus 
valerandi) en Teer guichelheil (Anagallis tenella) 
naast algemenere soorten zoals Watermunt 
(Mentha aquatica), Dotterbloem (Caltha palustris) 
en Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris). In 
het water wordt de begroeiing overheerst door 
het base-minnende Aarvederkruid (Myriophyllum 
spicatum). Daarnaast groeien er onder andere 
Stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus), 
Fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis) en 
Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus). 
Opvallend is het ontbreken van grote drijvende 
waterplanten zoals Gele plomp en Witte 
waterlelie. Net dit gegeven karakteriseert deze 
plas ten opzichte van de andere wateren in de 
omgeving. Op de landtong en de hoger gelegen 
zandige oevers vindt men schrale vegetaties 

Figuur 1. Type 1 waterbiotoop. Plas met vrij voedselarm, alkalisch water in open gebied, in de jaren ‘70 aangelegd 
als visvijver en in het begin van de 21ste eeuw opgewaardeerd tot natuurlijke plas. Fondatie van Boudelo, 23-06-
2017. 
Figure 1. Oligotrophic, alkaline pond in an open area created in the 1970s as a fishing pond and restored to a 
more natural pond in the beginning of the 21st century. Fondatie Boudelo, 23-06-2017. Photo: Tom Vermeulen.
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met vlinderbloemigen zoals Gewone rolklaver 
(Lotus corniculatus) en Aardbeiklaver (Trifolium 
fragiferum). Vanaf 2015 dook er de zeldzame 
Puntmutswasplaat (Hygrocybe acutoconica) op 
als pionier van onverstoord schraal grasland 
(Vermeulen 2016). Onder meer de Vuurlibel 
(Crocothemis erythraea), de Viervlek (Libellula 
quadrimaculata), de Gewone oeverlibel 
(Orthetrum cancellatum) en de Bruinrode 
heidelibel (Sympetrum striolatum) maken 
veelvuldig gebruik van het schrale grasland om 
te foerageren en komen er tot seksuele rijpheid.

Soortenverdeling over de waterhabitats
Tabel 1 geeft een overzicht van de waargenomen 
soorten per waterhabitat in de plas. Alles samen 
werden 24 soorten libellen waargenomen in 
de periode 2012-2016. Figuur 2 toont per type 
waterhabitat het jaarlijks aantal waargenomen 
soorten. Er is geen correlatie vastgesteld tussen 
het gemiddeld aantal waargenomen soorten per 
bezoek en de zoekinspanning. Dit komt omdat 
het algemene soorten betreft, en omdat de 
zoekinspanning vrij hoog ligt. Pioniers werden 
er in de periode 2012-2016 niet waargenomen 
omdat het een rijk begroeide plas in biologisch 
evenwicht betreft. Libellen van het type 
‘zuurstofrijk water’ werden ook niet waargenomen 
in dit relatief klein, stilstaand water. 
Het aantal soorten van het type ‘oevers’ echter 

wint geleidelijk aan belang doorheen de jaren 
met twee soorten in 2012 tot zes soorten in 2016. 
Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella), Viervlek 
en Paardenbijter (Aeshna mixta) zijn er jaarlijks 
terugkerende algemene oeversoorten. Bruine 
winterjuffer (Sympecma fusca) en Smaragdlibel 
(Cordulia aenea) zijn oeversoorten in opmars 
die in de Moervaartdepressie niet algemeen 
zijn. Van de Bruine winterjuffer kunnen op mooie 
lentedagen meerdere copula’s waargenomen 
worden. Daarmee is deze plas een van de 
belangrijkste voortplantingsplaatsen van deze 

Figuur 2. Type 1 waterbiotoop. Aantal waargenomen soorten per jaar per habitat in de periode 2012-2016. 
Figure 2. Type 1 water habitat. Number of species observed per year and per habitat in the period 2012-2016 
(blue: bank; orange: water; grey: shallow; yellow: other habitats).

Figuur 3. Mannetje Gaffelwaterjuffer (Coenagrion 
scitulum). Fondatie van Boudelo, 7-06-2014.
Figure 3. Male Dainty Damselfly (Coenagrion 
scitulum). Foundatie Boudelo, 7-06-2014. Photo: Tom 
Vermeulen.
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soort in de Moervaartdepressie. De Smaragdlibel 
werd door mij voor het eerst waargenomen in 
2014. Aangezien er al een waarneming bekend is 
uit 2011 (www.waarnemingen.be), is het mogelijk 
dat de soort al langer in het gebied aanwezig is, 
maar in de beginjaren 2012-2013 over het hoofd 
werd gezien. De Smaragdlibel is nu een jaarlijks 
waargenomen soort. De eerste waarneming 
van de Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) 
dateert van 2016 (www.waarnemingen.be), doch 
de soort had al de Moervaartdepressie bereikt 
in 2014 (zie verder). Alle vermelde oeversoorten 
zijn gebonden aan de rietkragen die zowat de 
helft van de plas omzomen. 
Omdat in het grootste deel van de plas, 
met uitzondering van de oevers, uitsluitend 
ondergedoken planten groeien, doen de soorten 
van ‘open water’ het goed. Ze zijn minstens even 

talrijk als de soorten van het type ‘oever’. Dit 
was ook het geval tijdens de warme juni en juli 
maanden van 2015 waarbij de plas gedeeltelijk 
uitdroogde, alsook tijdens het daaropvolgende 
hersteljaar 2016. De sterke uitdroging van 
de plas in 2015 had blijkbaar geen impact op 
de diversiteit aan soorten van open water in 
het daarop volgende jaar. Opmerkelijk is de 
talrijkheid van de waterjuffers van open water. 
Van Gaffelwaterjuffer (figuur 3) en Watersnuffel 
werden tot 250 copula’s waargenomen op hun 
piekmoment, dit is juni-juli voor Gaffelwaterjuffer 
en juli-augustus voor Watersnuffel. Ook Kleine 
roodoogjuffer (Erythromma viridulum) is zeer 
talrijk aanwezig op de drijvende algen in de plas. 
Bij de echte libellen zijn Grote keizerlibel (Anax 
imperator) en Gewone oeverlibel (Orthetrum 
cancellatum) de algemeen voorkomende 

Figuur 4. Type 1 waterbiotoop. Plas met vrij voedselarm, alkalisch water. Links in beeld een oevervegetatie van 
zeggen en biezen die een kolonie huisvest van Tengere pantserjuffer. Fondatie van Boudelo, 23-06-2017. 
Figure 4. Type 1 water habitat. Pool with oligotrophic alkaline waters. On the left, shore vegetation of sedges and 
rushes which is home to a population of Small Spreadwing (Lestes virens), Fondatie van Boudelo, 23-06-2017. 
Photo: Tom Vermeulen.
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soorten van open water. Op 26 juli 2014 vloog 
één mannetje van de Zuidelijke keizerlibel (Anax 
parthenope) over de plas, de eerste waarneming 
ooit van deze soort in de Moervaartdepressie.
De soorten van het type ‘ondiep water’ zijn 
minder vertegenwoordigd in de plas met 
gemiddeld twee soorten. Redenen hiervoor zijn 
zowel te vinden bij de hoge pH-waarde van het 
water als bij de historische verspreiding van 
een aantal soorten. In het atypische jaar 2014 
werden eenmalig Tangpantserjuffer (Lestes 
dryas) en Zwarte heidelibel (Sympetrum 
danae) waargenomen maar voor deze 
zuurminnende soorten vormt de alkalische 
plas een suboptimaal habitat waardoor ze zich 
niet kunnen handhaven. Van andere soorten 
van het type ‘ondiep water’ zoals Koraaljuffer, 
Geelvlekheidelibel en Bandheidelibel zijn al 
helemaal geen historische waarnemingen 
bekend uit de Moervaartdepressie. De 
dichtstbij gelegen kolonies van deze soorten 
bevinden zich in de Belgische Kempen, dus 
al snel op enkele tientallen kilometer van de 
Moervaartdepressie. Nochtans biedt deze plas, 
met haar langzaam aflopende oevers, potentieel 
voor nieuwe soorten van ondiep water. Wel 
aanwezig is de Tengere pantserjuffer (Lestes 
virens) waarvan een kleine populatie voorkomt 
in de biezen- en zeggengordel langs de plas 

(figuur 4). Een aangepast beheer, voornamelijk 
het niet meer jaarlijks maaien van deze gordel, 
moet bijdragen aan de instandhouding van deze 
populatie. Behoudens deze kleine populatie zijn 
er geen andere waarnemingen bekend uit de 
Moervaartdepressie, op een enkele mannelijke 
zwerver na in de Turfmeersen te Moerbeke in 
september 2016 (www.waarnemingen.be). De 
Tengere pantserjuffer is opgenomen in de Rode 
Lijst van de libellen in Vlaanderen onder de 
categorie Zeldzaam (De Knijf 2006).
Van de groep ‘overige libellen’ is vooral de 
Vuurlibel vermeldenswaardig. Dit is een 
zuidelijke soort die tot 1990 in Vlaanderen enkel 
als zwerver voorkwam. In de periode 1990-2000 
werd ze nog als vrij zeldzaam bestempeld voor 
België (De Knijf et al. 2006). De hier beschreven 
alkalische plas is tegenwoordig de belangrijkste 
voortplantingsplaats van de Vuurlibel in de 
Moervaartdepressie. Op piekmomenten worden 
er tot 100 imago’s waargenomen. Vrouwelijke 
Vuurlibellen rijpen uit in het hogere gras op enige 
afstand van de plas terwijl mannetjes in grote 
dichtheden plaatsnemen op de landtong. Bij 
elke stap vliegen dan verschillende mannetjes 
op om iets verder terug plaats te nemen. 
Het ondiepe heldere water en het warme 
microklimaat vormen ideale omstandigheden 
voor de voortplanting van deze soort.

Figuur 5. Typevoorbeeld 2. Een zonnige plas in bosrijk gebied met wilgen langs de oever. Op dit winters beeld zijn 
de rietkragen grotendeels gemaaid. Fondatie van Boudelo, 14-02-2016.
Figure 5. Type example 2. A sunny pool in a forested area with willows along the shore. In this wintry view the 
reeds have been partly mown. Fondatie van Boudelo, 14-02-2016. 
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Typevoorbeeld 2: alkalische plas van voed-
selrijk water met een rijke watervegetatie van 
grote drijvende waterplanten en rietkragen 
beschut door bomen

Biotoopbeschrijving
Deze plas ligt in een bosrijke omgeving met meer 
beschutting van bomen dan de plas beschreven 
in typevoorbeeld 1 (figuren 5 en 6). Het perceel 
waarop de poel gelegen is, is sinds 2003 in 
beheer van vzw Durme en wordt gemaaid. De 
bodem-pH van de poel bedraagt 5-6 en van 
de oever en het omliggende perceel > 8. Op 
het perceel stond voormalig een schaapstal 
waardoor de nutriëntenconcentraties hoog zijn 
(bio-beschikbaar fosfor Olsen-P = 50-75 mg/
kg) en de vegetatie lokaal een ruiger aspect 
heeft (Demey et al. 2014). In de plas wordt 

de vegetatie overheerst door grote drijvende 
waterplanten van voedselrijk water zoals Gele 
plomp, Witte waterlelie en in iets mindere 
mate Veenwortel (Polygonum amphibium). Het 
grootste deel van de oevers is begroeid, slechts 
een klein deel ervan is kaal. Langs de oevers 
groeien algemene planten zoals Riet, Gele lis 
(Iris pseudacorus) en Watermunt. Een deel van 
de oever wordt beschaduwd door overhangende 
takken van wilg (Salix sp.). Op de hoger 
gelegen zandige oevers vindt men ruigtekruiden 
zoals Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica), 
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) 
en Gewone brunel (Prunella vulgaris) die veel 
dagvlinders aantrekken.

Soortenverdeling over de waterhabitats
Een overzicht van de waargenomen soorten 

Figuur 6. Typevoorbeeld 2. Een door bomen omsloten alkalische plas met grote drijvende waterplanten en 
rietkragen. Fondatie van Boudelo, 4-08-2017.
Figure 6. Type example 2. Alkaline pond surrounded by trees, with large amounts of floating water plants and a 
reed fringe. Fondatie van Boudelo, 4-08-2017. Photo: Tom Vermeulen. 



98

per waterhabitat wordt getoond in tabel 2. In 
deze poel werd meermaals Platbuik (Libellula 
depressa) als pionier aangetroffen omdat de plas 
zich nog in een overgangsfase bevindt. Libellen 
van zuurstofrijk water werden niet waargenomen. 
In totaal werden in de voedselrijke poel 21 
soorten libellen waargenomen. Figuur 7 toont per 
waterhabitat het jaarlijks aantal waargenomen 
soorten in de poel in de periode 2012-2016. 
De soorten van het type ‘oever’ zijn relatief 
sterk vertegenwoordigd met zeven soorten. 
Onder de soorten van de oever springt de 
Vroege glazenmaker het meest in het oog. De 
Vroege glazenmaker was uiterst zeldzaam in 
België tot 2006 (De Knijf et al. 2006) en in het 
westen van Vlaanderen wellicht ook tot 2013. 
Vanaf 2014 heeft de soort een sterke aanwas 
gekend onder invloed van een Europese trend 
(Boudot & Kalkman 2015). In juni 2014 werd 
een copula waargenomen (figuur 8), meteen 
de eerste bekende waarneming van de Vroege 
glazenmaker in de Moervaartdepressie. Latere 
waarnemingen bevestigden de komst van deze 
nieuwe soort, onder meer in De Linie in Eksaarde 
(2014), in het Molsbroek in Lokeren (2015), en 
in de Turfmeersen in Moerbeke (2016) (www.
waarnemingen.be). De Vroege glazenmaker is 
opgenomen in de Rode Lijst van de libellen in 
Vlaanderen onder de categorie ‘Met uitsterven 
bedreigd’ (De Knijf et al. 2006). Een tweede 
nieuwkomer onder de soorten van de oever is de 
Glassnijder (Brachytron pratense). Een mannetje 
dat de met Riet begroeide oevers afspeurde, 
werd er voor het eerst waargenomen in mei 
2016. Dit was tevens de 30ste libellensoort voor 
de Fondatie van Boudelo (Durme vzw 2016). De 
komst van de Glassnijder werd bevestigd door 
waarnemingen in 2017 aan dezelfde poel (www.
waarnemingen.be). Hoewel de soort lokaal nog 
schaarser is dan de Vroege glazenmaker is ze 
onderhevig aan een gelijkaardige positieve trend 
(Boudot & Kalkman 2015). De Glassnijder is 
opgenomen in de Rode Lijst van de libellen in 
Vlaanderen onder de categorie Kwetsbaar (De 
Knijf 2006).
Onder de soorten van het type ‘open water’ wordt 
de Grote roodoogjuffer (Erythromma najas) 
aangetrokken door de grote bladeren van Witte 
waterlelie en Gele plomp waarop de mannetjes 

Water
habitat Typesoorten

Oever

Bruine winterjuffer (Sympecma fusca)
Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)
Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles)
Paardenbijter (Aeshna mixta)
Glassnijder (Brachytron pratense)
Smaragdlibel (Cordulia aenea)
Viervlek (Libellula quadrimaculata)

Open 
water

Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)
Grote roodoogjuffer (Erythromma najas)
Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum)
Grote keizerlibel (Anax imperator)
Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)

Ondiep 
water

Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa)
Tengere pantserjuffer (Lestes virens)

Pionier Platbuik (Libellula depressa)

Zuurstof-
rijk water - (niet waargenomen)

Overig

Houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis)
Lantaarntje (Ischnura elegans)
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula)
Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea)
Vuurlibel (Crocothemis erythraea)
Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)

Tabel 2. Overzicht van alle typesoorten per 
waterhabitat van toepassing op typevoorbeeld 2: 
alkalische plas van voedselrijk water met een rijke 
watervegetatie van grote drijvende waterplanten en 
rietkragen beschut door bomen (21 soorten).
Table 2. Typical species per habitat applicable to type 
2: alkaline, eutrophic ponds with rich vegetation of 
floating water plants and reed fringes surrounded by 
trees (21 species).

hun territorium verdedigen. Deze algemene 
soort is wijdverbreid in de Moervaartdepressie 
en komt ook algemeen voor op de Moervaart.
De soorten van het type ‘ondiep water’ zijn hier 
minder sterk vertegenwoordigd in aantal. De 
waarnemingen van zowel Gewone pantserjuffer 
(Lestes sponsa) als Tengere pantserjuffer zijn 
eerder schaars te noemen. Dit komt wellicht door 
de rietkragen die de poel domineren en door het 
voedselrijke water. Zeggen zijn er in mindere 
mate vertegenwoordigd.
Uit de groep ‘overige libellen’ verkiest de Blauwe 
glazenmaker (Aeshna cyanea) een bosrijke 
omgeving. Deze soort wordt ook regelmatig 
waargenomen langs beschaduwde beken in de 
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Figuur 7. Type 2 waterbiotoop. Aantal waargenomen soorten per jaar per habitat in de periode 2012-2016. 
Figure 7. Type 2 water habitat. Number of species observed per year and per habitat in the period 2012-2016 
(blue: bank; orange: water; grey: shallow; yellow: other habitats).

buurt. De Houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis) 
vindt dan weer in de overhangende takken 
boven het water een ideale plek om eitjes af te 
zetten. Door de voedselrijkdom van de plas is de 
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) ten slotte er 
sterk vertegenwoordigd. Opvallend zijn ook de 
twee waarnemingen van Zuidelijke glazenmaker 
(Aeshna affinis), een mannetje in augustus 2015 
en een vrouwtje in juni 2016. Dit zijn tevens de 
eerste twee waarnemingen van deze soort in de 
Moervaartdepressie. Deze zeldzame zwerver 
heeft een voorkeur voor kleine en ondiepe 
stilstaande plassen die zonnig gelegen zijn zodat 
er een warm microklimaat heerst (De Knijf et al. 
2006). Door de stijgende zomertemperatuur 
heeft de Zuidelijke glazenmaker sinds 1990 haar 
Europees areaal met honderden kilometer naar 
het noorden uitgebreid tot in Nederland (Boudot 
& Kalkman 2015).

Overige libellen van de Moervaartdepressie
Om een volledig overzicht te geven van de libel-
lenfauna van de Moervaartdepressie worden 
nog enkele niet vermelde soorten individueel 
besproken.
Een ’oeversoort’, met name de Variabele water-
juffer (Coenagrion pulchellum), komt zeer lokaal 
voor in de Moervaartdepressie in een gelijkaar-
dig biotoop als daarnet beschreven (figuur 9). 
Ik vond de Variabele waterjuffer voor het eerst 

in mei 2013 in De Linie in Eksaarde waar hij 
overvloedig blijkt voor te komen langs een met 
rietkragen omzoomde voedselrijke vijver in een 
ruige omgeving die moeilijk toegankelijk is. Ik 
vond er honderden imago’s tegelijkertijd. In de 
rest van de Moervaartdepressie komt de soort 
nauwelijks voor en De Linie in Eksaarde herbergt 
bijgevolg een geïsoleerde populatie. In 2017 
werden enkele exemplaren - waaronder een 
copula - waargenomen op de Zuidlede in Moer-
beke net voor die het Domein Puyenbroeck bin-
nenstroomt. Het is nog niet duidelijk of daar een 
kleine populatie aanwezig is, of dat het zwervers 
betrof.
In de Moervaartdepressie leeft maar een libel 
van het type ‘zuurstofrijk water’, namelijk de 
Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis penni-
pes). De verspreiding van Blauwe breedscheen-
juffer volgt in het Waasland grotendeels de 
loop van de Durme en de Moervaart. De Oude 
Durme in Waasmunster is een toplocatie voor de 
soort. De Blauwe breedscheenjuffer heeft zich 
stroomopwaarts verspreid tot in de natuurgebie-
den de Buylaers en het Molsbroek in Lokeren, 
en noordelijker tot in de Daknamse Meersen. 
Vanaf de splitsing in Moervaart en Zuidlede ten 
noorden van Daknam wordt ze schaarser met 
recente waarnemingen langs de Moervaart in de 
Astgemete te Sinaai. Hoewel ze er nog niet werd 
waargenomen komt de Blauwe breedscheen-
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juffer wellicht ook voor langs de Stekense Vaart 
die de Moervaartdepressie in verbinding stelt 
met het Steengelaag in Stekene. Hier is een vrij 
grote populatie van de Blauwe breedscheen-
juffer aanwezig (www.waarnemingen.be).
De Kanaaljuffer (Erythromma lindenii), een soort 
van ‘open water’, volgt grotendeels hetzelfde tra-
ject als de Blauwe breedscheenjuffer, namelijk 
van de Oude Durme in Waasmunster tot de 
Moervaart in Sinaai. Vanaf dan gaat de versprei-
ding van de Kanaaljuffer meer westelijk langs 
de Zuidlede tot in het Provinciaal Domein Puy-
enbroeck in Wachtebeke. In Puyenbroeck wordt 
ze regelmatig waargenomen aan grote plassen, 
zowel recreatieve als meer natuurlijke, waar ze 
zich voortplant (www.waarnemingen.be). Er zijn 
nog geen gegevens bekend over een eventuele 
verspreiding van de Kanaaljuffer langs de Ste-
kense Vaart richting Stekene.
De Plasrombout (Gomphus pulchellus), ook 

een soort van ‘open water’, beperkt zich tot 
grotere wateren met weinig drijvende en 
ondergedoken vegetatie, zoals zandputten 
(Dijkstra & Lewington 2008). Een bekende 
vindplaats van de Plasrombout is de 
Hamputten in Waasmunster ten zuiden van de 
Moervaartdepressie. Meer noordelijk wordt de 
Plasrombout ook waargenomen in de Daknamse 
Meersen. Er zijn geen waarnemingen bekend 
tussen beide gebieden (die op 5 km van elkaar 
liggen) waardoor het niet duidelijk is waar de 
exemplaren in Daknam vandaan komen. Vanaf 
de Moervaart zijn er geen waarnemingen meer 
bekend van de Plasrombout, hoewel zwervers er 
verwacht kunnen worden.
De Zwervende heidelibel (Sympetrum fons-
colombii) is een soort van warme ‘ondiepe 
plassen’ met een spaarzaam ontwikkelde 
oevervegetatie (Dijkstra & Lewington 2008). 
De soort plant zich vermoedelijk voort in de 

Figuur 8. Copula van Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles), de eerste waarneming van deze soort in de 
Moervaartdepressie. Fondatie van Boudelo, 22-06-2014.
Figure 8. Copula of Green-eyed Hawker (Aeshna isoceles), the first observation of the species in the study area. 
Foundatie Boudelo, 22-06-2014. Photo: Tom Vermeulen.
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Hamputten in Waasmunster waar zij jaarlijks aan 
de oevers wordt waargenomen. Zwervers werden 
ondermeer waargenomen in de Turfmeersen in 
Moerbeke, in het landbouwgebied van Doorslaar 
en Katte in Lokeren, en in het Provinciaal 
Domein Puyenbroeck in Wachtebeke (www.
waarnemingen.be).

Discussie
Representatie van de plaatselijke libellenfauna 
aan de hand van twee watertypes
Het model van Achterkamp & van de Haterd 
(2015) bleek afdoende voor de typering van 
libellensoorten in de Moervaartdepressie, 
mits toevoeging van ‘streekeigen’ soorten als 
de Gaffelwaterjuffer. Deze analyse toont dat 
twee verschillende watertypes die slechts op 
een steenworp van elkaar liggen deels andere 
libellensoorten huisvesten. Meer inzicht in het 
voorkomen van een welbepaalde libellensoort 
werd verkregen door een verband te leggen 
tussen de soort en een specifieke waterhabitat. 
De Tengere pantserjuffer is daar een illustratie 
van. Met uitzondering van enkele zwervers is 

deze soort slechts op een plaats aangetroffen, 
namelijk aan de plas besproken in typevoorbeeld 
1. Ik vond Tengere pantserjuffer enkel aan dit 
deel van de oever dat begroeid is met een gordel 
van biezen en zeggen. De desbetreffende plas 
droogde voor 50 % uit in de warme zomer van 
2015 maar de soort bleef het nadien goed doen. 
Uiteindelijk kwam ik tot het inzicht dat de Tengere 
pantserjuffer structureel gebonden is aan de 
waterhabitat die ik hier zou kunnen omschrijven 
als (vrij) permanente biezen- en zeggengordels 
in (deels) uitdrogende, niet te voedselrijke, 
ondiepe plassen. Dit komt overeen met het door 
Achterkamp & van de Haterd (2015) benoemde 
waterhabitat ‘ondiep’. Een dergelijk waterhabitat 
komt niet voor aan de poel uit typevoorbeeld 2 
waardoor Tengere pantserjuffer er niet of slechts 
als zwerver wordt waargenomen. Omdat de 
beschreven waterhabitat ook weinig of niet 
voorkomt in de Moervaartdepressie betreft het 
hier een lokaal unieke vindplaats van de Tengere 
pantserjuffer. Een opvallende vaststelling is ook 
dat het merendeel van de libellensoorten die ooit 
in de Moervaartdepressie werden waargenomen 

Figuur 9. Mannetje Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum). De Linie, 25-04-2014.
Figure 9. Male Variable Bluet (Coenagrion pulchellum). De Linie, 25-04-2014. Photo: Tom Vermeulen.



102

in slechts twee bescheiden watertypes 
worden aangetroffen met weliswaar een grote 
verscheidenheid aan waterhabitats. Libellen 
hebben dus een belangrijke indicatiewaarde 
voor wat betreft natuurlijke verscheidenheid. 
Waar die verscheidenheid groot is komen veel 
verschillende libellensoorten samen voor. Verder 
speelt de oppervlakte van de waterhabitat 
een rol in de abundantie van een soort. De 
plas uit typevoorbeeld 1 heeft een geschatte 
wateroppervlakte van 1500 m2 waarvan 90% 
open water is met ondergedoken planten. Op 
dit water kunnen in het hoogseizoen honderden 
copulae waargenomen worden van Watersnuffel 
en Gaffelwaterjuffer. De poel uit typevoorbeeld 
2 daarentegen heeft een geschatte oppervlakte 
van 300 m2 waarvan de helft open water is. 
Watersnuffel en Gaffelwaterjuffer zijn daar op 
een ogenblik op twee handen te tellen.

De stap naar beheersmaatregelen
Uit voorgaande discussie blijkt dat beheersmaat-
regelen kunnen worden geformuleerd in functie 
van libellen. Neem het voorbeeld van de Tengere 
panterjuffer. Bij wijze van beheersmaatregel heb 
ik natuurvereniging vzw Durme geadviseerd 
om de biezen en zeggen niet (meer) jaarlijks te 
maaien. Tegenwoordig worden de oevers slechts 
tweejaarlijks en gedeeltelijk gemaaid waardoor 
een kleine populatie van Tengere pantserjuffers 
in stand gehouden wordt. In het algemeen kan 
men stellen dat de libellenfauna verrijkt bij het 
creëren en bestendigen van verschillende water-
habitats. Open water met ondergedoken planten, 
grootbladige drijvende waterplanten, open riet-
velden met tussenbegroeiing van andere water-
planten, dichte bijna ondoordringbare rietvelden, 
kale oevers zonder begroeiing: elk van deze 
waterhabitats herbergt zijn eigen libellenfauna.

Vergelijking met de wijde omgeving
In het Waasland vormt de Moervaartdepressie 
een libellenmekka. Het is met voorsprong de 
rijkste libellenregio van de Durmevallei. Andere 
gekende topgebieden in het Waasland liggen 
buiten de Durmevallei: de Kreken van Saleghem 
in Sint-Gillis-Waas, de polders van Kruibeke 
en Bazel (Van Elegem & De Knijf 2003), en 
het Stropersbos in Stekene, alle ten oosten 

van de Moervaartdepressie. In het westen is 
de Damvallei nabij Gent een gekende hotspot 
voor libellen (De Knijf et al. 1996), net als de 
Wellemeersen (Van Schandevijl 2012) ten 
zuiden van de Moervaartdepressie. Het is dan 
ook waarschijnlijk dat de influx van soorten zoals 
Tengere pantserjuffer, Glassnijder en Vroege 
glazenmaker in de Moervaartdepressie uit al 
deze gebieden afkomstig kan zijn.

Toekomst
Deze studie moet beschouwd worden als een 
eerste stap in de richting van een inventarisatie 
van de libellenfauna van de Moervaartdepressie 
en het linken van die fauna aan de aanwezige 
watertypes en hun waterhabitats. Enkel imago’s 
werden tot nog toe bestudeerd. Het zich 
toeleggen op de verschillende libellenstadia kan 
de inzichten in de ecologie en verspreiding van 
libellen in de Moervaartdepressie verbeteren.
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Samenvatting 

Uit een vijf jaar durende monitoring (2012-2016) blijkt dat de Moervaartdepressie op vrij korte tijd is 
uitgegroeid tot een aantrekkelijk gebied voor libellen. Vooral de Fondatie van Boudelo in Sinaai kan vandaag 
beschouwd worden als een libellenmekka. Recente herinrichting en beheer van natuurgebieden hebben 
in de Moervaartdepressie de komst bewerkstelligd van enkele nieuwe soorten waaronder de Vroege 
glazenmaker (Aeshna isoceles), de Glassnijder (Brachytron pratense) en de Tengere pantserjuffer (Lestes 
virens). Het micro-klimaat van sommige waterhabitats in de Moervaartdepressie lokt ook enkele schaarse 
zuidelijke soorten waaronder de Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) en de Zuidelijke glazenmaker 
(Aeshna affinis). De diversiteit aan libellen in de Moervaartdepressie houdt direct verband met haar variatie 
aan waterbiotopen waarbij de onderlinge verhoudingen tussen libellen van open water, van de oever en van 
ondiep water sterk uiteen kunnen lopen.

Summary

Vermeulen T. 2017. Dragonflies (Odonata) of the Moervaart depression. Brachytron 19(2): 
90-103.

The area of the Moervaart depression (East Flanders, Belgium), a historic landscape formed between 
20 000 and 11 000 years ago as a relic of a glacial lake, represents a dragonfly hotspot. A five-year 
(2012-2016) monitoring project shows the area has become attractive to several species of dragonflies. 
In response to recent restoration efforts and improved management of nature reserves new species 
have quickly colonized the area. These include Green-eyed Hawker (Aeshna isoceles), Hairy Dragonfly 
(Brachytron pratense) and Small Spreadwing (Lestes virens). The area Boudelo Foundation (Sinaai) is 
especially species-rich. The microclimate of some water habitats in the Moervaart depression also attracts 
some scarce southern species, including Lesser Emperor (Anax parthenope) and Southern Migrant Hawker 
(Aeshna affinis). The diversity of dragonflies is related to variation in suitable habitats.
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