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INSECTEN

Algemeen De bosmieren vormen een groep van drie soorten mieren: de behaarde bos-
mier, kale bosmier en zwartrugbosmier. Deze soorten bouwen allemaal koepelnesten. 
Dit zijn grote hopen, opgebouwd uit dennennaalden en kleine takjes. De bosmier is een 
opvallend grote, rood-zwart gekleurde mier. Een kolonie bosmieren heeft meestal ver-
schillende nesten met daartussen vaste looproutes, de zogenaamde mierenstraten. In de 
nesten wonen verschillende koninginnen, die met de mannetjes voor nageslacht zorgen. 
Daarnaast bestaat een kolonie uit duizenden werksters. De bosmier komt in Nederland 
voor op de zandgronden, inclusief de duinen, en bijna niet in klei- en laagveenpolders. 

Amersfoort
Waargenomen Bosmieren komen vrijwel alleen voor in de bossen en op de heide-
terreinen langs de zuid- en westrand van Amersfoort, waaronder het natuurgebied 
Soesterduinen en Landgoed Den Treek. Binnen de gemeentegrenzen op het militaire 
terrein Vlasakkers en recent is ook een nest aangetroffen in Hooglanderveen. Uit Nim-
merdor, Klein Zwitserland, Birkhoven en de Bokkeduinen zijn de bosmieren verdwenen. 
Ontwikkeling =  wel meer waarnemingen
Tips voor waarnemen De looproutes van bosmieren lopen niet alleen naar naburige nes-
ten van de kolonie, maar ook naar bomen waar ze voedsel verzamelen. Je kunt ze rustig 
bekijken zonder gestoken te worden, als je er goed op let dat je deze looproutes niet 
verstoort. 

Toekomst Het dichtgroeien van bossen en bosranden met grassen en kruiden is on-
gunstig voor bosmieren. Daarnaast worden nog steeds mierenhopen geplunderd ten 
behoeve van aquaria en vogelvolières; de miereneieren worden dan gebruikt als voer. 
Maatregelen kunnen bestaan uit het openhouden van bosranden en het vermijden van 
ingrijpende werkzaamheden op locaties met mierenhopen. Doordat bosmieren zich 
maar beperkt kunnen verspreiden binnen een gebied, biedt het inrichten van boscor-
ridors ook kansen voor de bosmier.

Bosmieren Formica

www.bosmieren.nl
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INSECTEN

Algemeen Het bruin zandoogje is een onopvallend gekleurde, middelgrote vlinder. Het 
mannetje is van de bovenzijde vrij egaal bruin, het vrouwtje heeft oranje vlekken. Gra-
zige, kruidenrijke tot verruigde vegetaties, bijvoorbeeld in bermen, vormen het belang-
rijkste leefgebied. Verschillende soorten gras worden door de rups als ‘gastheer’ gebruikt, 
waaronder gewoon struisgras en kropaar. Knoopkruid, duizendblad en distels vormen 
belangrijke nectarbronnen. De rups kruipt in de nazomer uit het ei voor de overwinte-
ring. De vliegtijd is van begin juni tot begin september. Het bruin zandoogje komt in 
Nederland algemeen en wijd verspreid voor.

Amersfoort 
Waargenomen In Amersfoort is het bruin zandoogje zeer algemeen. De soort heeft zich 
in toenemende mate verspreid over de hele stad.
Ontwikkeling +  toegenomen in en om Amersfoort
Tips voor waarnemen Bruine zandoogjes rusten in lage vegetatie. In de ochtend, als ze 
dan nog niet helemaal zijn opgewarmd en snel weer gaan zitten, zijn ze het beste te 
bekijken. Het bruin zandoogje lijkt veel op het hooibeestje, maar het hooibeestje is veel 
kleiner.

Toekomst Het bruin zandoogje is niet bedreigd. Het is wel zo dat deze vlinder afneemt bij 
intensief graslandbeheer en sterk toeneemt bij ecologisch (berm)beheer. 

Bruin zandoogje Maniola jurtina

www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/bruin-zandoogje
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INSECTEN

Algemeen Het groot dikkopje is een vrij kleine, compacte vlinder. Deze vlinder komt 
vooral voor op zonnige, grazige plekken langs en in loofbossen en bomenrijen. De soort 
is daarnaast ook een vaste bewoner van heideterreinen. Voor de overwintering is ‘over-
jarig’ gras nodig; gras dat vanaf juni tot aan de volgende zomer niet wordt gemaaid. De 
vliegtijd is van half juni tot half augustus. Het groot dikkopje is een algemene soort, die 
op de zand- en veengronden en in grote delen van de duinen rondvliegt. Op de meeste 
kleigronden ontbreekt de vlinder en op de Waddeneilanden en in Zuid-Limburg wordt 
het groot dikkopje weinig gezien.

Amersfoort
Waargenomen Op de heideterreinen van het militaire terrein Vlasakkers, bij de Stichtse 
Rotonde en het gebied Hazewater in Leusden komt het groot dikkopje voor. Daarnaast in 
wat bredere bermen en groenstroken, waar behalve bloemrijk grasland ook wat ruigere 
plekken zijn waar gras overjarig blijft staan, zoals Park Schothorst, Hoogland-West en de 
natuurgebieden Melksteeg en Bloeidaal. 
Ontwikkeling =  / +
Tips voor waarnemen De gele dikkopjes worden vaak verward met de veel zeldzamere 
kommavlinder. De kommavlinder heeft echter witte vlekken, het groot dikkopje gele. De 
beide andere soorten dikkopjes, geel- en zwartsprietdikkopje, zijn een stuk kleiner.

Toekomst Het groot dikkopje is gedurende de hele 20e eeuw stabiel gebleven, maar 
neemt recent in aantal af. Gefaseerd maaibeheer van graslanden helpt de soort. Het is 
daarbij vooral belangrijk om een deel van de vegetatie niet te maaien: de rups overwin-
tert doorgaans in de grasstengel en met maaien en afvoeren is er weinig kans tot over-
leving. De lichte toename in en om Amersfoort komt onder andere door de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en meer natuurvriendelijk beheer.

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus

59www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/groot-dikkopje
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INSECTEN

Algemeen De grote glimworm is een van de drie soorten glimwormen in Nederland. De 
tot 2 centimeter lange vrouwtjes zijn vleugelloos. Aan de onderkant van het achterlijf 
zijn lichtorganen aanwezig die als lokmiddel worden ingezet. De mannetjes hebben wel 
vleugels en maken weinig gebruik van hun lichtorganen. Relatief ijle, grazige vegetatie 
langs bosranden vormt het belangrijkste leefgebied, meestal met permanent vochtige 
maar niet natte omstandigheden. Volwassen dieren worden vooral in de periode juni-juli 
waargenomen. De soort komt in Nederland vooral voor op de zandgronden en in Zuid-
Limburg en lijkt te ontbreken in laagveen- en zeekleigebieden.

Amersfoort
Waargenomen Waarnemingen van de grote glimworm zijn bekend van de berm van de 
PON-lijn ter hoogte van Landgoed Nimmerdor. De soort komt hier al sinds het begin van 
de 20e eeuw voor. Waarnemingen na 2010 ontbreken echter. Het is onduidelijk of er re-
cent is gezocht en het is dan ook niet duidelijk in hoeverre de soort nog in Amersfoort 
aanwezig is. In de buitengebieden ten westen van de gemeente komt de grote glim-
worm nog wel voor, zij het nogal lokaal.
Ontwikkeling ?
Tips voor waarnemen De glimwormen zijn vooral actief op warmere avonden. Het is be-
langrijk om te wachten totdat het goed donker is geworden. Alleen dan vallen de vrouw-
tjes, die dieper in de vegetatie zitten, goed op met hun geelgroene licht.

Toekomst De grote glimworm lijkt erg honkvast en kan zich voor zover bekend niet snel 
verspreiden in versnipperd landschap. Hij lijkt gebaat bij het in stand houden van be-
staand leefgebied. Versnippering van het landschap en verdroging en verruiging vormen 
bedreigingen. Mogelijk heeft de grote glimworm last van lichtvervuiling; daarom is het 
donker houden van leefgebied belangrijk.

Grote glimworm Lampyris noctiluca

www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&id=502&menuentry=groepen 
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INSECTEN

Algemeen Het heideblauwtje is een kleine vlinder. Het mannetje heeft opvallend blauwe 
vleugels. Zelfs de onderkant is blauwig van kleur. Het vrouwtje heeft een bruine onder- 
en bovenkant. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben oranje vlekjes en zwarte 
stippen op de vleugels. Heidevelden en heischrale bermen vormen het leefgebied van 
het heideblauwtje. De rups leeft vooral op jonge heideplantjes. Door specifieke geurstof-
fen van de rups nemen mieren ze vaak mee naar hun nest, waar de rups in een veilige 
omgeving verpopt. Hij overwintert als eitje. De vliegtijd is begin juni tot eind augustus. 
Het voorkomen is beperkt tot de hoge zandgronden en de Waddeneilanden. 

Amersfoort 
Waargenomen Het heideblauwtje is in en rondom Amersfoort alleen bekend van de 
heidevelden op de militaire oefenterreinen Vlasakkers en Leusderheide. Ten westen van 
Amersfoort, in het Monnikenbos, vliegt het heideblauwtje net buiten de gemeentegrens. 
Ten zuidwesten van Amersfoort komt de soort algemener voor.
Ontwikkeling ? , mogelijk =
Tips voor waarnemen Op het heideterrein in het Monnikenbos komt het heideblauwtje 
relatief veel voor. Dit is dan ook een goed gebied om de vlinder te gaan bekijken. Het is 
niet nodig om hiervoor van de paden af te wijken. Juli is de beste maand voor het waar-
nemen van deze vlinder.

Toekomst De soort gaat in Nederland achteruit. Voor het heideblauwtje moet vooral 
worden ingezet op het ontwikkelen of in stand houden van plekken met natte en droge 
jonge heide. Dit kan door kleinschalig weghalen van de bovenste grondlaag of exten-
sieve begrazing. Hierdoor ontstaan schrale plekken waar heideplanten kunnen kiemen. 
Deze jonge planten zijn noodzakelijk voor de rupsen. Door extensieve begrazing in gro-
tere heidegebieden wordt ook meer variatie verkregen, maar aan de andere kant moet 
wel worden opgepast voor overbegrazing. 

Heideblauwtje Plebejus argus

www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/heideblauwtje
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INSECTEN

Algemeen De heivlinder is een oranje-bruin gekleurde vlinder. Bij het vrouwtje is de 
oranje tekening op de bovenkant uitgebreider en met meer contrast dan bij het man-
netje. Deze vlinder komt vooral voor in heide, maar ook in schraal droog grasland. De 
terreinen moeten kleinschalig en gevarieerd zijn. Want de soort heeft grassen nodig voor 
de voortplanting, struikheide als voedsel, kale grond om op te warmen en losstaande 
bomen om te schuilen tegen hoge temperaturen in de zomer. De vliegtijd is van juli tot 
en met begin september. Het is een vrij zeldzame vlinder van de hogere zandgronden in 
het binnenland en de duinen. 

Amersfoort
Waargenomen Op het militaire terrein Vlasakkers en de heideterreinen op Landgoed Den 
Treek worden ieder jaar wel heivlinders gezien. In sommige jaren ook op de Stichtse Ro-
tonde. Soms worden zwervende vlinders ook op vlinderstruiken in de stad gezien. In hei-
degebieden ten zuidwesten van de stad is de soort algemener en is de afgelopen jaren 
weer meer waargenomen.
Ontwikkeling –
Tips voor waarnemen De heivlinder is een soort om rustig te zoeken. De vlinder vliegt een 
stukje op om snel weer te vertrouwen op zijn camouflage. Hij heeft de neiging om op 
mensen te belanden, vooral op donkere kleding.

Toekomst De heivlinder gaat in Nederland achteruit. Bij droge zomers zijn er maar wei-
nig vlinders die eitjes leggen in hun leefgebied. Eitjes die in de stad worden gelegd heb-
ben weinig kans van slagen omdat de rupsen gebonden zijn aan bepaalde grassen die 
vooral buiten de stad groeien, op heideterreinen. Het ideale leefgebied bestaat uit een 
lappendeken van kale plaatsen met verspreide polletjes gras, lagere stukken heide, gras 
en korstmos, enkele bomen en voldoende nectarplanten. Dit kan worden gecreëerd door 
op kleine schaal de bovenste grondlaag weg te halen en/of gefaseerd te maaien. In gro-
tere gebieden kan extensieve recreatie of extensieve begrazing geschikt zijn. 

Heivlinder Hipparchia semele

www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/heivlinder
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INSECTEN

Algemeen Het hooibeestje is een kleine, oranjebruin gekleurde vlinder. Op de onderzijde 
van de voorvleugel bevindt zich een opvallend oog, daarnaast zijn enkele kleinere oog-
jes aanwezig op de achtervleugel. Droge, kruidenrijke graslanden en heideterreinen zijn 
het belangrijkste leefgebied van deze soort. Verder komt de vlinder voor waar zand is 
opgespoten, bijvoorbeeld op wegtaluds en braakliggende terreinen. Wat de soort nodig 
heeft is open grond met korte grassen als reukgras, schapengras en gewoon struisgras: 
zij worden gebruikt als ‘gastheer’. Het hooibeestje vliegt van mei tot begin september en 
is in Nederland een algemeen voorkomende soort. 

Amersfoort
Waargenomen Het hooibeestje is in Amersfoort vrij zeldzaam. De soort wordt vooral 
waargenomen langs het spoor richting Nijkerk (ter hoogte van industrieterrein De Hoef 
en Zielhorst) en op de Stichtse Rotonde. Verder vliegt het vlindertje in schrale bermen 
langs de A28 en heischrale vegetaties in Amersfoort-West. In de gebieden ten zuidwes-
ten van Amersfoort is de soort algemener.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen Het hooibeestje lijkt in de boekjes behoorlijk op het bruin zandoog-
je maar is een stuk kleiner en vliegt daardoor ook anders. Het bruin zandoogje is nooit ver 
weg en als je de twee kan vergelijken is het verschil goed te zien.

Toekomst Na een sterke terugval tussen 1991 en 1994 heeft de soort zich hersteld en is 
er sprake van een lichte toename. De soort wordt in Nederland niet in zijn voorkomen 
bedreigd. Door verruiging van (schrale) vegetaties, het in gebruik nemen van braaklig-
gende terreinen, wegverbreding en te intensief beheer wordt het leefgebied wel aange-
tast. Door bij nieuwe ontwikkeling ook op plekken schraal zand te gebruiken, kunnen de 
schrale vegetaties waar het hooibeestje van houdt tot ontwikkeling komen. Gefaseerd 
maaien van de vegetaties helpt ook bij het creëren van geschikte omstandigheden voor 
het hooibeestje. 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus

www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/hooibeestje
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INSECTEN

Algemeen Het mannetje van de Kempense heidelibel is een opvallend roodkleurige libel 
met oranje en gelige tinten in het achterlijf, waardoor hij een bonte indruk maakt. Het 
vrouwtje is veel minder opvallend. Het is een soort van ondiepe moerassen en de zones 
tussen land en water bij vennen en plassen. De eitjes worden afgezet in modder langs 
het water. Dit gebeurt in de vlucht. De vliegtijd is van half juli tot begin oktober. Lange 
tijd kwam de soort alleen voor in en rond de Brabantse Kempen, vandaar de naam. Te-
genwoordig leven ze ook in de Weerribben en Amersfoort.

Amersfoort
Waargenomen De Kempense heidelibel komt hier alleen voor net buiten de gemeente, in 
natuurgebied De Schammer in Leusden. Hier komt ook de bandheidelibel voor. 
Ontwikkeling +
Tips voor waarnemen Kempense heidelibellen zijn vooral in de ochtend actief en mijden 
het heetst van de dag. De dieren rusten in ruigere vegetaties in de wijde omgeving van 
het water waar ze zich voortplanten. In en bij deze vegetaties zijn ze vaak talrijker en 
makkelijker te vinden dan bij de voortplantingswateren. Deze libel lijkt op de bloedrode 
heidelibel, maar kan worden herkend aan de druppelvormige vlekken op de zijkant van 
het achterlijf.

Toekomst Kort geleden is het aantal waarnemingen van de Kempense heidelibel sterk 
toegenomen, onder andere door de ontdekking van grote populaties in de Weerribben en 
omgeving. Deze waarnemingen hebben plaatsgevonden na de vaststelling van de meest 
recente Rode Lijst en daarom staat de soort nog als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst. Deze 
libel plant zich met name succesvol voort in wateren die in de winter droogvallen. Dit zijn 
vaak ondiepe wateren met een laag waterpeil in de winter en een hoog waterpeil in de zo-
mer. Hierdoor is de soort kwetsbaar voor veranderingen in waterdiepte, bijvoorbeeld door 
te intensief beheer. Ook het dichtgroeien van wateren kan een bedreiging vormen.

Kempense heidelibel 
Sympetrum depressiusculum

www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/kempense-heidelibel
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INSECTEN

Algemeen De kruiskruidzandbij is een middelgrote bij. Deze soort verzamelt pollen op 
planten met samengestelde bloemen, bij voorkeur Jacobskruiskruid, biggenkruid, boe-
renwormkruid en knoopkruid. Voor nectar worden ook wel andere planten gebruikt. Het 
solitaire nest wordt in zandige of lössbodems gegraven. Typische leefgebieden voor de 
soort zijn bosranden, open plekken in bos, kapvlaktes en bloemrijke, landelijke bermen. 
Ook in stedelijk gebied en op braakliggende terreinen kom je de kruiskruidzandbij tegen. 
In Nederland is de soort vrij algemeen op de hogere zandgronden. Daarbuiten is de soort 
zeldzaam. 

Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort is de kruiskruidzandbij bekend van Park Schothorst. Verder 
voornamelijk van diverse gebieden ten zuidwesten van de stad, waaronder het Russisch 
Ereveld. Alle waarnemingen zijn betrekkelijk recent.
Ontwikkeling +
Tips voor waarnemen Deze bij heeft een vrij stevige bouw en typische beharing. De soort 
vliegt relatief laat: eind juli – half september. En kijk bij de favoriete plantensoorten van 
deze bij, zoals Jacobskruiskruid en boerenwormkruid, op zandige grond. Vooral in de be-
bouwde kom zijn de uitheemse guldenroedes ook een goede plek om de soort waar te 
nemen. 

Toekomst De kruiskruidzandbij is sinds het begin van deze eeuw toegenomen. Veran-
derend klimaat en insectvriendelijk beheer hebben hier een rol in gespeeld. Ook profi-
teert de soort van de inrichting van bermen met zaadmengsels die gericht zijn op onze 
inheemse solitaire bijen. Voldoende zaden van bij voorkeur planten met samengestelde 
bloemen zijn dan wel aan te raden.

Kruiskruidzandbij Andrena denticulata

www.wildebijen.nl/andrena_denticulata.html
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INSECTEN

Algemeen Het oranjetipje is een middelgrote vlinder. De mannetjes zijn door de deels 
oranje gekleurde voorvleugels een opvallende verschijning in het voorjaar. Deze vlinder 
geeft de voorkeur aan een bosrijke omgeving, met vochtige graslanden en bosranden. 
De eitjes worden door de zeer kritische vrouwtjes afgezet op planten in een beschutte 
locatie, vaak langs bosranden. Vervolgens verpoppen de rupsjes zich al in de vroege zo-
mer, waarna in het daaropvolgende jaar de vlinders verschijnen. De vliegtijd ligt tussen 
half april en half mei. De soort komt algemeen voor in Nederland, maar is zeldzaam in de 
klei- en veengebieden in het westen van het land en in droge gebieden.

Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort was het oranjetipje zeldzaam. Slechts op een paar plekken, 
waaronder Park Schothorst, leek de vlinder voor te komen. Op deze plekken is de soort in 
de afgelopen jaren opnieuw waargenomen en er zijn veel locaties bijgekomen, zowel in 
de stad als in het buitengebied.
Ontwikkeling +  
Tips voor waarnemen De onopvallende vrouwtjes zijn van de andere ‘witjes’ (hun familie-
groep) te onderscheiden door de groene tekening op de onderzijde van de achtervleugels.

Toekomst Het aantal oranjetipjes in Nederland is verdubbeld sinds 1990. Het is een van 
de soorten die lijkt te profiteren van de klimaatverandering. Amersfoort bleef eerst ach-
ter bij deze landelijke trend, maar inmiddels is de soort ook hier toegenomen. Het maai-
beheer is erg belangrijk voor deze vlinder. Vooral het te vroeg of niet gefaseerd maaien 
langs bosranden en in parken zorgt voor verlies van veel rupsen en poppen. Het beste 
is om hier pas na half juni gefaseerd te maaien. Bloemrijke delen in parken kunnen zor-
gen voor meer geschikt leefgebied. Daarnaast vormen verdroging en intensivering van 
grondgebruik concrete bedreigingen. 

Oranjetipje Anthocharis cardamines

www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/oranjetipje
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INSECTEN

Algemeen De soort ontleent zijn naam aan het feit dat de sleedoorn en de sleedoorn-
page nauw met elkaar verbonden zijn: de eitjes van de vlinder worden afgezet op jonge 
takjes van de sleedoorn, in april komen de eitjes uit en eten de rupsen de bladknoppen en 
jonge blaadjes van de struik. Sleedoorn in bermen, langs (spoor)wegen, parken en bos-
randen vormen dan ook het leefgebied van de soort. De vliegtijd is van half juli tot eind 
september. De vlinder is in Nederland zeldzaam en komt vooral voor in Brabant, Limburg 
en Overijssel en langs de rand van de Veluwe.

Amersfoort
Waargenomen De sleedoornpage tref je in Amersfoort aan in de groengordel in het Soes-
terkwartier en op het industrieterrein Isselt. De vlinders worden weinig gezien omdat 
ze hoog rondom boomtoppen vliegen. Daarom komt de page mogelijk ook nog voor op 
andere plekken in Amersfoort.
Ontwikkeling ?
Tips voor waarnemen De eitjes van de sleedoornpage kun je in de winter zien, ze steken 
dan wit af tegen de donkere bast van de sleedoorn. Maar als vlinder is deze soort lastig 
waar te nemen. Op koninginnenkruid en guldenroede kun je vooral het vrouwtje soms 
zien. 

Toekomst De soort is achteruitgegaan in Nederland. Het verdwijnen van sleedoorn-
struikgewas is een van de belangrijkste oorzaken hiervan. Daarnaast kan ook te inten-
sief beheer een bedreiging vormen. Gebieden met sleedoornstruiken kunnen het beste 
gefaseerd worden beheerd, bijvoorbeeld door elk jaar ongeveer 10-20% van de vegetatie 
terug te snoeien. Het snoeien vindt bij voorkeur plaats in de maand juli. Als toch in de 
winter wordt gesnoeid, kunnen de takjes met eitjes van te voren worden opgespoord en 
gemarkeerd.

Sleedoornpage Anthocharis cardamines

www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/sleedoornpage
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INSECTEN

Algemeen Het mannetje is opvallend metallic blauw gekleurd met zwarte vleugels, het 
vrouwtje heeft een groenbruine kleur met bruin getinte vleugels. Het is een soort van 
stromende wateren. Dit kunnen smalle stroompjes zijn, maar ook beken en rivieren. De 
juffer stelt daarbij beperkte eisen aan de waterkwaliteit en vegetatie. De eitjes worden 
onder water afgezet in plantenstengels; hiervoor kruipt het vrouwtje langs de stengel 
omlaag onder water. De vliegtijd is van mei tot en met augustus. De soort is vaak te zien 
in de hoger gelegen delen van Nederland en in het rivierengebied.

Amersfoort 
Waargenomen In Amersfoort komt de weidebeekjuffer voor langs het Valleikanaal, de 
Barneveldse Beek, de Heiligenbergerbeek en de Eem. Zwervende exemplaren kunnen 
overal in de stad worden waargenomen, ook op plekken die ver van het water afliggen. 
Tot 2000 was de weidebeekjuffer zeldzaam in Amersfoort. Sindsdien is de soort toege-
nomen. 
Ontwikkeling +
Tips voor waarnemen Vrouwtjes van de weidebeekjuffer worden regelmatig verward 
met de houtpantserjuffer. De weidebeekjuffer vliegt echter later (mei tot en met au-
gustus). Verder heeft de weidebeekjuffer, in tegenstelling tot de houtpantserjuffer, geen 
lichte tekening op het borststuk. 

Toekomst De toename van de soort in Amersfoort is zonder meer het resultaat van de 
vele projecten die zijn uitgevoerd om zowel de waterkwaliteit als de loop van de diverse 
beken te verbeteren. De soort is in heel Nederland de laatste jaren sterk toegenomen. 
Natuurontwikkeling langs rivieren, herstel van beken en terugdringing van waterveront-
reiniging is gunstig voor de weidebeekjuffer. Te intensief schonen van wateren en oevers 
in de vliegtijd is ongunstig, evenals te veel schaduw op water en oever.

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens

www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/weidebeekjuffer


