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1 Inleiding
In 2015 is vergunning (Vergunning 2015-08) verkregen van de Vereniging Natuurmonumenten 
om een gebied te inventariseren op het voorkomen van Libellen (Odonata). Het betrof het 
Laegieskamp gelegen tussen de Hilversumse Meent en Bussum.

Afbeelding 2: Onderzoeksgebied (bron GoogleMaps)

Bij deze inventarisatie is met nadruk gezocht naar een aantal doelsoorten waarvan de 
aanwezigheid een indruk geeft van de kwaliteit van het gebied.
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De lijst van onderzochte doelsoorten betreft:

 Koraaljuffer – Ceriagrion tenellum
 Vroege glazenmaker – Aeshna isosceles
 Bruine glazenmaker – Aeshna grandis
 Groene glazenmaker – Aeshna viridis
 Paardenbijter – Aeshna mixta
 Grote keizerlibel – Anax imperator
 Glassnijder – Brachytron pratense
 Bruine korenbout – Libellula fulva
 Platbuik – Libellula depressa
 Vuurlibel – Crocothemis erythraea
 Gevlekte witsnuitlibel – Leucorrhinia pectoralis.

Buiten de doelsoorten werden ook alle andere libellensoorten genoteerd.

Hoewel de focus sterk gericht was op libellen zijn ook vele andere dieren soorten waargenomen. 
Deze worden ook in dit rapport gepresenteerd (voor zover waargenomen en op naam gebracht).

Afbeelding 3: Platbuik
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2 Methode
Het gebied is een aantal keren bezocht (zie Tabel 1). Vanwege de weersomstandigheden en eigen 
vakantie(s) lukte het niet om het gebied vaker te bezoeken of op andere data. Tijdens de 
inventarisaties die uitgevoerd werden waren de omstandigheden behoorlijk goed. Door de 
spreiding in tijd is een goede indruk gekregen van de aanwezigheid van de te verwachten 
doelsoorten.

Tabel 1: Bezoekgegevens

Tijdens de bezoeken werden de libellensoorten genoteerd waarbij de aantallen van de 
doelsoorten exact werden bepaald en gemarkeerd. De aantallen van de niet-doelsoorten werden 
bepaald in een aantal categorieën (1, 2, 3, 4, 5, 6 – 25, 26 – 50, 51 – 100 en > 100).

De locaties van de waargenomen doelsoorten werden met behulp van een Garmin GPSmap 
60CSx via markeerpunten aangegeven op de digitale TOPOnl stafkaart. De gelopen routes met de 
markeerpuntenb van waargenomen doelsoortewn zijn te vinden op de kaarten aan het eind van 
dit rapport.

Het gebied wordt begraasd door runderen. Vanwege de aanwezigheid van een (nogal 
nieuwsgierig) kalf was een stuk van het terrein een groot deel van het inventarisatie seizoen 
afgezet. Deze stukken zijn in 2015 dus beperkt onderzocht.
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3 Resultaten Laegieskamp
3.1 Laegieskamp (22-05-2015)

De route van deze inventarisatie is te vinden op pagina 17.

Tijdens deze eerste ronde werden negen soorten waargenomen met twee doelsoorten. 

Tabel 2: Waarnemingen Laegieskamp 22-05-2015

3.2 Laegieskamp (28-05-2015)

De route van deze inventarisatie is te vinden op pagina 18.

Tijdens deze ronde werden twee van de doelsoorten waargenomen. In totaal werden acht 
soorten waargenomen.
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Tabel 3: Waarnemingen Laegieskamp 28-05-2015

3.3 Laegieskamp (06-06-2015)

De route van deze inventarisatie is te vinden op pagina 19.

Deze keer waren er vijf doelsoorten. In totaal werden 12 soorten waargenomen. De opvallendste 
soort was de Bruine korenbout die voor het eerst werd waargenomen sinds 1992. Verder is de 
Koraaljuffer het noemen waard. Dit is een soort die voornamelijk voorkomt op zure vennen op 
de hoge zandgronden.

Tabel 4: Waarnemingen Laegieskamp 06-06-2015
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3.4 Laegieskamp (10-07-2015)

De route van deze inventarisatie is te vinden op pagina 20.

Deze keer waren er drie doelsoorten. In totaal werden acht soorten waargenomen. 

Tabel 5: Waarnemingen Laegieskamp 10-07-2015

3.5 Laegieskamp (02-08-2015)

De route van deze inventarisatie is te vinden op pagina 21.

Deze keer waren er vier doelsoorten. Opvallend was het exemplaar van de bruine glazenmaker. 
Ook in andere gebieden werden ze vaker en in grotere aantallen waargenomen. Verder was de 
Koraaljuffer op meerdrer plekken te vinden. In totaal waren er deze keer 11 soorten. 
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Tabel 6: Waarnemingen Laegieskamp 02-08-2015
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4 Conclusies
Dit was een eerste integrale inventarisatie van libellen in dit.

Het eindresultaat voor 2015 is te zien in Tabel 7. 

Tabel 7: Waarnemingen overzicht 2015

4.1 Bespreking doelsoorten
In 2015 werden acht doelsoorten waargenomen van 11 soorten waar naar gezocht is. Er zijn dus 
drie doelsoorten niet waargenomen:

• Groene glazenmaker: deze soort is volledig gebonden aan Krabbescheer, maar deze plant 
komt in het onderzochte gebied niet voor.

• Gevlekte witsnuit: erg kritische soort.
• Vuurlibel: alhoewel deze soort met een opmars richting het noorden bezig is, is het mijn 

ervaring in onze omgeving dat deze soort overal wel waar te nemen is maar op zeer 
onregelmatige basis en dan in kleine aantallen. Wel is de Vuurlibel in 2014 in dit gebied 
gezien.

Van de overige soorten kan gezegd worden dat het voor deze omgeving vrij normale soorten zijn.
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De coordinaten waar de doelsoorten zijn waargenomen zijn opgenomen in de onderstaande 
tabel 8.

4.2 Overzicht 1992 tot en met 2015
In 2015 is voor het eerst een integrale inventarisatie van libellen uitgevoerd. In de loop van de 
jaren zijn echter heel wat waarnemingen in het gebied gedaan. Een samenvatting van de soorten 
die in de diverse jaren zijn gezien wordt gepresenteerd in Tabel 9. Daarbij valt de fluctuatie in de 
jaartotalen op. Dit is echter niet representief voor de werkelijk aanwezige aantallen soorten. Het 
komt puur door de aantallen bezoeken en wanneer deze bezoeken in het libellenseizoen vielen.

Over de jaren zijn in totaal 28 libellensoorten waargenomen. Dat is vergelijkbaar met 
bijvoorbeeld Hollands Ankeveen met ook 28 soorten em Zanderij Crailoo met 27 soorten.
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4.3 Overige soorten
Buiten de waarnemingen van de onderzochte libellen zijn ook nog een aantal andere soorten 
waargenomen (Zie Tabel 6). 
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Tabel 10: Overige waargenomen soorten
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Route Laegieskamp 22-05-2015
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Route Laegieskamp 28-05-2015
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Route Laegieskamp 06-06-2015
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Route Laegieskamp 10-07-2015
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Route Laegieskamp 02-08-2015
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