
 
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – JUFFERS EN LIBELLEN 
 
In dit waterrijke gebied komen we juffers en libellen tegen. Beide soorten maken deel uit van de orde der libellen 
(orde Ordonata). De juffers vallen onder de onderorde Zygoptera, hetgeen 'gelijkvleugeligen' betekent en de 
'echte' libellen  vallen onder de onderorde Anisoptera, hetgeen 'ongelijkvleugeligen' betekent. 
 
Wat zijn de verschillen tussen een juffer en een libel?  
 
Juffer Libel 

  
Een juffer is tenger qua bouw en heeft een 
slank achterlijf. 

Een libel is grover qua bouw en heeft een fors achterlijf. 

  
Wanneer een juffer op een takje zit zijn de 
vleugels dichtgeklapt. 

De libel heeft in rust de vleugels wijd uit staan. 

  
De ogen van een juffer staan wijd uit elkaar De ogen van een libel staan dichter bij elkaar. Alleen bij de 

rombouten, die ook tot de libellen behoren, staan ze ook 
wijd uit elkaar. 

  
Het geslachtskenmerk van een mannetje ver-
schilt in het aantal “grijpers”, de jufferman 
heeft er vier. 

De libelleman heeft over het algemeen grotere grijpers dan 
die van de juffers en hij heeft er drie. 

 
De legboor bij de vrouwtjes waarmee zij haar eitjes afzet, ziet er bij juffers en libellen hetzelfde uit. 

 
Het leven van een libel (en juffer) 
Libellen leven bij zoet water. De eitjes worden in of vlakbij het water afgezet, op (water)planten, in het water zelf 
of in de modder. De vrouwtjes leggen enkele honderden tot duizenden eitjes, afhankelijk van de soort en de 
plaatselijke omstandigheden. Na enkele weken of maanden komen deze uit. Ook dit is weer afhankelijk van de 
soort, de watertemperatuur en het tijdstip in het seizoen, waarop de eitjes afgezet worden. 
De larven die uit eitjes komen die op planten zijn afgezet, moeten zich zo snel mogelijk voortbewegen om in het 
water te komen. Zowel eitjes als larven dienen natuurlijk als voer voor vissen, amfibieën, waterkevers en water-
vogels. De larven zelf leven van kleine waterdiertjes, maar kannibalisme komt ook voor. De larven vervellen tal-
loze malen voordat zij uiteindelijk uit het water kruipen, het land op om tot een echte libel ter wereld te komen. 
Dit vervellen gebeurt anders dan de metamorfose van een rups-via cocon-tot vlinder. Libellenlarven maken een 
onvolledige gedaanteverandering door. Ze vervellen net zo vaak totdat zij het stadium van “imago” (volwassen 
status) hebben bereikt. Voor het uitsluipen uit de allerlaatste vervelling kruipt de larve uit het water door zich 
vast te houden aan een plantenstengel. De huid van kop en borststuk barst open en heel langzaam komt de 
volwassen libel eruit. De vleugels worden daarna opgepompt door middel van lichaamsvloeistof. Dit duurt even 
en daarna moet de libel nog uitharden voordat hij kan beginnen aan zijn eerste vlucht. 



Libellen moeten eerst energie opdoen voordat zij kunnen zorgen voor nageslacht. Zij jagen op vliegende insec-
ten, die zij vaak al vliegend vangen en met hun poten naar hun bek brengen. 
Voortplanting 
Na een paar weken zijn het de mannetjes die als eerste geslachtsrijp zijn en naar het water trekken. Zij verto-
nen dan territoriaal gedrag. Andere mannetjes, ook van andere soorten, worden weggejaagd. Sommige man-
netjes zie je heen en weer langs “hun” gebiedje” vliegen, andere halen vanaf een vaste zitplaats uit naar andere 
mannetjes. Komt er een vrouwtje in de buurt, dan wordt zij gelijk vastgepakt. Ze vliegen dan samen weg als een 
“tandem” naar een plek om te paren. Als vrouwtjes daar niet van gediend zijn lukt het ze soms om dan nog los 
te komen van het mannetje. 
 

   
 Variabele juffers in “tandem” Paring Variabele juf-

fers (in “copula”) 
Ei-afzet door Grote roodoogjuffer 

Voordat de libellen paren brengt het mannetje met de grijpers van zijn achterlijf een pakketje sperma naar zijn 
“secundaire” geslachtsorgaan, dat onder zijn borststuk zit. Het vrouwtje brengt daarna haar achterlijfspunt naar 
dit orgaan. Er ontstaat dan het “paringswiel” of “paringsrad”. 
  
Juffers in het Oosterdelgebied 
 
Tot de waterjuffers (Coenagrionidae) behoren: 

    
Lantaarntje- man Lantaarntje - 

vrouw 
Variabele wa-
terjuffer- man 

Variabele waterjuffer vrouw 

   
Grote roodoogjuffer-man Grote roodoogjuffer-vrouw Kleine roodoogjuffer-man (en 

vrouw) 

    
Kleine roodoogjuffer-vrouw Vuurjuffer-man Vuurjuffer-

vrouw 
Azuurjuffer 

 
In het Oosterdelgebied komt ook de houtpantserjuffer voor. Deze behoort tot de groep pantserjuffers (Lestidae). 
Deze soort zet haar eitjes af op boven het water overhangende takken van bomen en struiken. 

  
Houtpantserjuffer-man Houtpantserjuffer-vrouw 



Libellen in het Oosterdelgebied 
 

    
Vroege glazenmaker-man Vroege glazenmaker-vrouw Gewone oeverlibel-man Gewone oeverlibel-vrouw 

 

   
Paardenbijter-man Paardenbijter-vrouw  Bruinrode heidelibel-man 

 

   
Bruinrode heidelibel-vrouw Steenrode heidelibel-man Steenrode heidelibel-vrouw 

 

  
Vuurlibel-vrouw Grote keizerlibel-man 

 
Het herkennen van de verschillende soorten 
 
Het gaat te ver om in dit artikel in te gaan op de details waaraan je de verschillende soorten juffers en libellen 
kunt herkennen, of waaraan je kunt zien of je te maken hebt met een mannetje of een vrouwtje. Ook de leef-
wijze en het tijdstip wanneer je ze ziet vliegen verschillen per soort. Als je meer over libellen en juffers wilt we-
ten raad ik je de site van de Vlinderstichting aan. 
Maar natuurlijk kun je ook alleen maar kijken naar deze bijzondere dieren en genieten van hun mooie tekening 
of kleuren.  
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