
Libellen op het eiland van Dordrecht en de Brabantse Biesbosch  
 
Nieuwkomers 
 
Nagenoeg het gehele eiland van Dordrecht bestaat uit zeekleigrond. Er zijn veel sloten, 
kreken, vijvers, een aantal poelen en een enkele plas. Verder zijn er rivieren aan de 
noord-en zuidkant met zandstrandjes. Gebieden als de Merwelanden, het park bij de 
Hoven, het Dubbelmondepark, achter Wilgenwende, de Elzen en de Tongplaat hebben 
allemaal riet, water-en oevervegetatie en zonnige, windluwe plekken.  In de nieuwe 
Brabantse Biesbosch zijn ook steeds meer plekken aan het ontstaan die deze kenmerken 
hebben.  

 
Op het eiland van Dordrecht en in de Brabantse Biesbosch zijn van april tot en met oktober 
ruim 23 gangbare en een aantal minder gangbare soorten te zien. Vuurjuffer, variabele 
waterjuffer, houtpantserjuffer, lantaarntje, glassnijder, vroege glazenmaker, 
paardenbijter , platbuik en de bloed,-bruin-en steenrode heidelibel zijn makkelijk te 
vinden. 
Het wordt de laatste 2 tot 3 jaar nog leuker omdat er een paar soorten zijn, die zich als 
nieuwkomer waarschijnlijk vast in de genoemde gebieden hebben gevestigd.  

 

 
Vuurlibel [ mannetje ] 
 
De Vuurlibel werd pas 8 jaar geleden voor het eerst op het eiland van Dodrecht gezien, 
maar heeft nu een kleine populatie in het gebied achter Wilgenwende. Het vuurrode 
mannetje van deze soort kun je niet missen. Ze zitten vaak op de grond ( zie foto). 
De Weidebeekjuffer doet het heel goed in de Brabantse Biesbosch en wordt meer en meer 
op het Eiland van Dordrecht gezien; in de Merwelanden, af en toe in de Elzen en dit jaar 
ook op de Tongplaat 
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Weidebeekjuffer 
 
De Smaragdlibel was tot voor een aantal jaar in aantallen van 40-50 exemplaren in de 
Merwelanden te zien, inmiddels wordt deze libel ook gespot in de Hoven, 
Dubbelmondepark en de Elzen. 

 
Twee soorten die zich naar het noorden uitbreiden zijn de Kanaaljuffer en de Blauwe 
Breedscheenjuffer.  
 
Beide soorten houden van langzaam stromend water, kleine rivieren of brede sloten. De 
Kanaaljuffer werd twee jaar terug voor het eerst in het zuidelijke deel van de Biesbosch 
waargenomen. Daarvoor reikte de verspreiding tot Waalwijk. Deze soort is overigens ook 
nieuw in het gebied van de Aa of Weerijs ten westen van het Mastbos. 
 

 
Blauwe Breedscheenjuffer [ mannetje ] 

 
De Blauwe breedscheenjuffer heeft populaties ten oosten van Gorinchem en net boven 
Etten - leur [de Berk]. Dit jaar is de soort op meerdere plaatsen in de Brabantse Biesbosch 
gevonden, o.a. Aan de noordkant van de Noordwaard. 
Al met al mooie aanvullingen, die het de moeite waard maken om dicht in de buurt op pad 
te gaan. 
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Noorderdiepzone 
En er is meer op komst! Ik kom zelf al jaren in de Elzen en nu de werkzaamheden in de 
Elzen noord zijn afgerond zijn er weer de nodige libellen te zien. Ik denk dat het in 1-2 
jaar weer op het oude niveau is, maar hoop eigenlijk dat het beter wordt door de nieuwe 
inrichting en waterhuishouding.  
Ook ga ik nu al regelmatig kijken in de prille Noorderdiepzone. Er zijn veel oude en nieuwe 
sloten, die al worden bezet door Gewone oeverlibellen, Vroege glazenmakers en 
Platbuiken. Bij plassen en poelen vliegen Lantaarntjes en Watersnuffels. 
 

 
 
Wordt dit een mooie plek voor libellen in de Noorderdiepzone? 
Ik wacht op het moment dat het er natter wordt, dan zouden ook pionierssoorten als 
Tengere grasjuffer en Zwervende heidelibel er kunnen komen. 
 
Eigenlijk is mijn verhaal een pleidooi om regelmatig in de natuur hier om de hoek te gaan 
kijken. Er is veel te zien en veel te ontdekken.  
Zo af en toe zijn er spectaculaire soorten te zien als Zuidelijke glazenmaker, Zuidelijke 
keizerlibel en onlangs de Sierlijke witsnuitlibel. En bedenk; bij het zoeken naar libellen zie 
je ook veel andere beesten, klein en groot, kruipend en vliegend. 
 
Leo Marinissen 
 


