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De libellenexcursies staan open voor iedereen, zowel beginners als gevorderden. Voorkennis is niet 
vereist, wel interesse voor libellen. Iedereen welkom! 

 
De excursies duren normaal de ganse dag, breng best ook een picknick mee. Voorzie zeker laarzen (of 

sandalen) en liefst ook een insectennet, verrekijker en veldgidsen. Bij slecht weer (regen, koude of 

sterk bewolkt weer) kunnen excursies afgelast worden. Bij aanhoudend slecht weer neem je best de 

dag voordien contact op met de verantwoordelijke. Tenzij anders vermeld beginnen de excursies om 

10 uur en eindigen rond 17 uur. 

 
 
Zaterdag 9 mei 2015: Averbode Bos & Heide (Averbode) 
 
Het Natuurgebied ‘Averbode Bos & Heide’ ligt rond de abdij van Averbode, in Tessenderlo, Laakdal en 
Scherpenheuvel-Zichem. Natuurpunt beheert er een gebied van maar liefst 600 hectare. Je kan er 
urenlang wandelen in uitgestrekte bossen, vennen, moerassen, heiden en graslanden. Er zijn 
grootschalige natuurinrichtingswerken uitgevoerd enkele jaren geleden waarvan we de resultaten wel 
eens willen zien. We bezoeken de Pinnekensweier en de vennen in het deelgebied Averbode Heide 
en gaan daar op zoek naar de Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum), Venwitsnuitlibel 
(Leucorrhinia dubia) en Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) en andere vroege soorten. 
Maanwaterjuffer is enkele jaren niet meer gezien, hopelijk vinden we ze nu wel terug. 
 
Afspraak: Om 10 uur aan het Bosmuseum van Gerhagen, Zavelberg 10, Gerhagen-Tessenderlo. 
 
Info: Peter Van der Schoot -  0476/09 50 61 of petervanderschoot•telenet.be  
Inschrijven is noodzakelijk, met een maximum van 20 deelnemers. We gaan onder begeleiding van de 
beheerswerkgroep op het terrein, om zo weinig mogelijk broedvogels te verstoren.  
 
Meebrengen: Lunchpakket en drank voor ’s middags, verrekijker, libellennet. Laarzen of stevig 
schoeisel is aan te raden. 
 

 

Zaterdag 6 juni 2015: De Maat, Klein Verkallen en Den Diel (Mol) 
 
Het is al een tijdje geleden dat we de gebieden langs Sas 3 in Postel nog eens in het voorjaar bezocht 
hebben. In de voormiddag bezoeken we de Maat en Klein Verkallen, in de namiddag brengen we een 
uitgebreid bezoek aan Den Diel. We gaan zoeken naar de inheemse witsnuitlibellen, die we hier 
vrijwel allemaal kunnen terugvinden. Ook te verwachten zijn Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles), 
Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata), Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) en 
Bruine korenbout (Libellula fulva). We eten onze boterhammen op in het Jagershof, hier kan je 
eventueel ook iets eten van de kaart. 
 
Afspraak: Om 10 uur op de parking van de Kleppende Klipper, Sas 3 Mol Postel aan Bailey brug, GPS: 
Postelsesteenweg 111, 2400 Mol – België. 
 

http://www.odonata.be/


Info: Jef Sas - 014/31.26.57 of jefsas•skynet.be 
 
Meebrengen: Lunchpakket voor ’s middags desgewenst, verrekijker, libellennet, stevig schoeisel 
voldoet. 
 

 

Zondag21 juni 2015: Visbeekvallei/Kindernouw (Lille) 
 
Van nat naar droog vind je in de Visbeekvallei mysterieuze broekbossen, veenmoerassen, bloemrijke 
graslanden, statige eikenbossen, blinkende vennen, heiden en landduinen die naadloos in elkaar over 
gaan. Het typische landschap is ontstaan dankzij het samenspel van mens en natuur omdat het tot de 
eerste helft van de 20e eeuw van belang was voor de heidelandbouw. De heiden en landduinen 
werden intensief begraasd, de schapen werden gewassen in de vennen, de graslanden werden 
jaarlijks gehooid, turf werd gestoken en het hout werd uit de bossen gehaald. In dit landschap voelen 
vele zeldzame dieren en planten zich thuis.  
Met de Libellenvereniging is het al enkele jaren geleden dat we nog naar Lille afzakten.  Door de 
grote ingrepen van het Life-project zijn er heel wat interessante waterpartijen bijgekomen. Van de 
meest recent gegraven percelen leggen we de nulsituatie vast.  Ook plassen waar de natuur al enkele 
jaren zijn gang heeft kunnen gaan, worden onderzocht om te kijken welke soorten hier ondertussen 
al voorkomen. 
Te verwachten soorten zijn onder meer Tangpantserjuffer (Lestes dryas), Zwervende pantserjuffer 
(Lestes barbarus), Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia), Plasrombout (Gomphus pulchellus), 
Smaragdlibel (Cordulia aenea) en Metaalglanslibel (Somatochlora metallica). We zitten verder in de 
hoofdvliegtijd van de Kleine ijsvogelvlinder die hier één van zijn grootste populaties heeft in 
Vlaanderen. 
 
Afspraak: Om 10 uur op de carpoolparking afrit 21 op de E34 in Wechelderzande-Lille. We stappen 
flink wat kilometers en zijn ten vroegste terug om 17 u. 
 
Info: Peter Van der Schoot - 0476/09 50 61 of petervanderschoot•telenet.be  
 
Meebrengen: Lunchpakket en drank voor ’s middags (we eten in het veld), verrekijker, libellennet, 
stevig schoeisel. 
 

 

Zondag 19 juli 2015: De Wellemeersen (Welle, Denderleeuw) 
 
De Wellemeersen is een natuurreservaat van ongeveer 110 ha, dat zich situeert in Oost-Vlaanderen 
op de linkeroever van de Dender. Het gebied is laag gelegen en vele stukken zijn ondoordringbaar en 
erg nat. Henri Dumont maakte hier in de jaren '60 al een onvergetelijke studie van de libellen en 
waterjuffers, en onze gids Danny in samenwerking met een aantal andere liefhebbers van de lokale 
Natuurstudiewerkgroep deden dit over in de periode 1997-2010. 
We gaan midzomer op zoek naar een aantal bijzondere soorten, met name de Gevlekte glanslibel 
(Somatochlora flavomaculata), Tangpantserjuffer (Lestes dryas), Geelvlekheidelibel (Sympetrum 
flaveolum), Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis) en Zuidelijk keizerlibel (Anax parthenope). Het 
gebied is erg afwisselend en verrassingen zijn hier altijd wel te vinden. 
 
Afspraak: Om 10 uur aan het einde van de Rodestraat te 9470 Denderleeuw. Er staan bruine 
wegwijzers met ‘De Wellemeersen’ vanaf het station van Denderleeuw, voor wie geen gps heeft.  
 
Info: Danny Van Schandevijl - 0499/330203 of danny.van.schandevijl•telenet.be 



 
Meebrengen: Laarzen zijn echt nodig!! Lunchpakket, verrekijker, libellennet. 
 
 

Zondag 16 augustus 2015: Stropersbos (Stekene) 
 
Samen met een aantal aanpalende groengebieden vormt het Stropersbos in Stekene één van de 
grootste boscomplexen van Oost-Vlaanderen – wel 300 hectare groot. Het Stropersbos is een niet te 
missen natuurparel met zijn statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide 
en grote grazers. Wat ons natuurlijk het meest interesseert zijn de waterpartijen, grachten en poelen 
in het gebied. Laat op het jaar kunnen we ons hier vooral bezig houden met de determinatie en 
fotografie van allerhande pantserjuffers, heidelibellen en glazenmakers. We gaan in het bijzonder op 
zoek naar de Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale), die in het aanpalende Zeeuws 
Vlaanderen aan een opmars bezig is. 
 
Afspraak: Om 10 uur aan de parking ingang Fort St-Jan, rechtover gereedschappen Donckers, 
Stropersstraat 73, Kemzeke. 
 
Info: Brigitte Van Passel -  03/775 34 18 of brigitte.van.passel1•telenet.be of Peter 0476/09 50 61 
 
Meebrengen: Lunchpakket en drank voor ’s middags, verrekijker, libellennet. 
 


