
Er zijn het hele jaar door activiteiten in de Amsterdamse 
waterleidingduinen. Gemiddeld twee keer per maand is 
er in de middag een wandeling met natuurgids, al zijn er 
ook ‘vroege vogels’ wandelingen, prunuswerkdagen en 
speciale excursies. Bezoek het bezoekerscentrum  
De Oranjekom bij ingang Oase (023-523 35 95), of kijk 
op internet  (www.waternet.nl), voor meer informatie.   
Let op: Toegang tot dit gebied is niet gratis! 

Het water dat in Amsterdam uit de kraan komt, komt 
voor het grootste deel uit dit gebied vandaan. Eigenlijk 
is dit grote natuurgebied dan ook één van de grootste  
industriële gebieden in Nederland... Meer weten? Het 
bezoekerscentrum De Oranjekom heeft alle informatie. 

Je hebt libelles, maar je hebt ook waterjuffers. Ze hebben 
beide 4 vleugels, grote ogen en mooie kleurtjes - dus hoe 
houdt je ze dan makkelijk uit elkaar?  
In Nederland kun je ervan uitgaan dat de libelles groter 
zijn dan de waterjuffers (dat is niet overal in de wereld 
zo!). En als ze rustig zitten, dan houden libelles vaak 
hun vleugels uitgespreid, terwijl waterjuffers ze vaak 
dichtklappen tegen hun rug.

Kom ook eens kijken naar wat er zoal rondfladdert: 
GA MEE NAAR BUITEN! Er is altijd wat te zien!

Mee met de Libelle-excursie in de  
Amsterdamse Waterleidingduinen

Alle foto’s van deze folder zijn in de Waterleidingduinen gemaakt, door 
Adriana Schuurman. Zij heeft ook de tekst geschreven en de folder opge-
maakt. Adriana is een gewone bezoeker, geen bioloog of deskundige.



Deze folder is gemaakt door iemand die 
weinig van libelles wist, maar een keer is 
meegegaan op excursie. Alles wat je hier 
ziet, kun je dus ook zelf zien (als je ook 
een keer meegaat).
1. Deze libelles zijn aan het paren. De pa-
ringshouding die je ziet, wordt wel ‘het wiel’ 
genoemd. 2. Libelles beginnen hun leven 
als eitje in het water, en ‘onderwaterlarf’. 
Zo’n libelle-larf heet een ‘nimf’. Na een 
paar jaar kruipt de nimf uit het 
water, waarna een jonge libelle 
uit zijn huid kruipt. Hier zie je 
het huidje dat dan achterblijft. 
3. Dit is het mannetje van de 
Gewone Oeverlibel. Je ziet hem 
vaak zonnebaden op zandpaad-
jes. Als je heel voorzichtig dich-
terbij komt, mag je hem soms 
naderen tot op enkele meters. 
Dichterbij vind hij eng. 4. Je kunt libelles 
vaak boven water zien vliegen. Mannetjes 
vliegen vaak hetzelfde rondje, en landen 
steeds op dezelfde plek. Ze verdedigen hun 

territorium en hopen dat er veel vrouw-
tjes langskomen. Andere mannetjes 
jagen ze, heel oorlogszuchtig, weg.  
5. Dit is een hoefijzer-azuurjuffer.   
6. Libelles kun je ook wel op bomen en 
stukjes kruiden- en grasland (in de 
buurt van water) tegenkomen. Hier zie 
je weer zo’n paringswiel, gewoon in het 
gras. 7. Dit is ook de Gewone Oeverli-
bel, maar dit keer een vrouwtje. 

Als mens hoef je niet bang te zijn voor libelles: ze ste-
ken niet. Maar als je een insect bent, kun je maar beter 
maken dat je wegkomt, als je er één ziet, of hoort!
Libelles zijn voor hen ‘gevleugelde moordenaars’: zelfs 
een kleine waterjuffer kan soms wel 20% van zijn  
lichaamsgewicht aan muggen opeten. En dat is niet leuk 
als je een mug bent. Maar wel weer aardig als je een 
mens bent, en een hekel hebt aan muggebulten.

Libelles en waterjuffers zijn echte vleeseters. Ook 
tijdens hun onderwaterleven als ‘nimf’ (larf), is dit al het 
geval. Nimfen zijn bijvoorbeeld heel goed in een ver-
rassingsaanval: ze verstoppen zich in de modder, tot 
er iets eetbaars langs komt zwemmen (bijvoorbeeld 
een kikkervisje of een andere nimf), en slaan dan heel 
snel toe. Maar ook als vliegende volwassene zijn ze 
erg goede jagers. Het is een spectaculair gezicht om te 
zien hoe een libelle een vlinder uit de lucht grijpt, ergens 
gaat zitten, en hem vervolgens vrij snel opeet. Dit is wel 
eens lastig om te zien, maar soms kun je aan een soort 
nijdig ‘t-t-t-t’-geluid horen hoe een libelle snel ergens 
heenvliegt. Met wat geluk lukt het je dan ook die libelle 
te zien. Hou er wel rekening mee dat libelles behoorlijk 
snel kunnen vliegen: de grotere libellen halen makkelijk 
30 km per uur, de waterjuffers 10 km. 

Als je meegaat op libelle-excursie, dan kan het handig 
zijn om iets als een verrekijker mee te nemen, zodat je 
ook de actie die middenop het water speelt, redelijk kunt 
zien. Ook een loep is praktisch: voor de nimfen en lege 
huidjes. De gidsen hebben die vaak mee, zodat je ze 
goed bekijken kunt. Bovendien zie je op een libelle- 
excursie veel meer dan libelles alleen: meestal wordt 
ook nog wel even stil gestaan bij de interessante plant-
jes, vissen, vogels en andere insecten die je onderweg 
tegenkomt. Ook dan kan een loep leuk van pas komen.
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