
NVL excursie Millingerwaard         

 
Bij de Zuidelijke glazenmaker - Foto: Bart Beekers 
 

Zondag 8 augustus 2010 vond de excursie in de Millingerwaard plaats waar zich over het hele land 
verdeeld liefhebbers voor hadden aangemeld. Voor velen was het een eerste kennismaking met het 
gebied. De weersvoorspelling was nou niet erg rooskleurig voor die dag, maar toch liepen we met 25 
mensen door de Millingerwaard. Net voor het begin van de excursie begon de zon te schijnen en na 
een stukje te hebben gelopen kwamen we aan bij de grootste plas van de uiterwaard. Hier heeft de 
kanaaljuffer (Erythromma lindenii) zich sinds 2007 gevestigd en deze liet zich erg goed zien en 
fotograferen. Gelijk erna kreeg de hele groep een fikse bui over zich heen. Eenmaal weer droog, zijn 
we verder gelopen om o.a. de zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) mooi te bekijken. Daar de 
zon nu beter scheen zijn we hierna snel doorgelopen naar de plek waar de zuidelijke glazenmaker 
(Aeshna affinis) de laatste tijd vliegt. Die liet ons niet in de steek en één mannetje was constant 
aanwezig die af en toe gezelschap kreeg van een tweede exemplaar. Hierna is nog gezocht naar 
tengere grasjuffers maar die lieten het helaas afweten voor deze dag. Het weer was wisselvallig en 
de deelnemers waren enthousiast. Volgend jaar wellicht weer een excursie Millingerwaard?! 
 

  
Zuidelijke glazenmaker - Foto: Peter Hoppenbrouwers                  Kijken en fotograferen - Foto: Kim Huskens 
 

Alle waargenomen soorten tijdens de excursie nog even op een rijtje: weidebeekjuffer, gewone 
pantserjuffer, houtpantserjuffer, zwervende pantserjuffer, bruine winterjuffer, lantaarntje, 
watersnuffel, kleine roodoogjuffer, grote roodoogjuffer, kanaaljuffer, paardenbijter, zuidelijke 
glazenmaker, bruine glazenmaker, blauwe glazenmaker, grote keizerlibel, gewone oeverlibel, 
steenrode heidelibel, bruinrode heidelibel en bloedrode heidelibel. 
 
Peter Hoppenbrouwers 



Fotocompilatie excursie Millingerwaard 2010 
 

 
Weidebeekjuffer - Foto: Leo Marinissen          Eén volle laars voor Peter - Foto: Frank Wagenaar 

 

 
Zwervende pantserjuffer  - Foto: Peter Hoppenbrouwers         Kanaaljuffer - Foto: Nick W  
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