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Samenvatting 
 
In het  kader  van dit Bijzondere natuurbeschermingsproject werd de Grote weerschijnvlinder onder de  loep 
genomen.  De  Grote  weerschijnvlinder  is  één  van  onze  grootste  én  mooiste  inheemse  vlinders.  De 
bovenvleugels van het mannetje kunnen prachtig blauwpaars oplichten bij de juiste lichtinval. 
 
De Grote weerschijnvlinder was in de jaren negentig zeer zeldzaam en was dat tenminste tot 2010 nog steeds. 
In Vlaanderen kwam de Grote weerschijnvlinder t.e.m. 2010 maar op vijf plaatsen voor waarvan twee gelegen 
in Vlaams‐Brabant. Op de recente Rode Lijst werd de soort omwille van zijn zeldzaamheid opgenomen  in de 
categorie ‘Bedreigd’ en het is tevens een Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams‐Brabant.  
 
Dat Vlaams‐Brabant een belangrijke verantwoordelijkheid draagt  in de bescherming van deze emblematische 
soort werd  via  voorliggend  rapport  nog  duidelijker  dan  ervoor.  Vlaams‐Brabant  huisvest  de  belangrijkste 
Vlaamse populatie en hoewel recente gegevens duidelijk aantonen dat de soort zich vanaf 2010 gevoelig weet 
uit te breiden, is een vinger aan de pols nodig opdat het tij niet zou keren.  
 
Vrijwilligers  kunnen  een  enorme  meerwaarde  bieden  bij  het  uitvoeren  van  verspreidingsonderzoek  (cfr. 
projecten rond Sleedoorn‐ en  Iepenpage  in Vlaams‐Brabant). Het gericht enthousiasmeren en ondersteunen 
van vrijwilligers vormde daarom ook  in dit project een belangrijk onderdeel. Een specifieke selectie van 431 
unieke waarnemers werden per mail gesensibiliseerd, er werden gedetailleerde veldkaarten verspreid en er 
werd een handige inventarisatiefiche opgemaakt. 
 
In totaal werden er  in Vlaanderen t.e.m. 2015 448 exemplaren van de Grote weerschijnvlinder doorgegeven. 
Maar liefst 159 exemplaren of 35,5% van het totaal aantal waargenomen individuen werd verricht in Vlaams‐
Brabant. Er  is duidelijk een stijgende  lijn waar te nemen  in het aantal  ingevoerde Grote weerschijnvlinders  in 
www.waarnemingen.be. Dit gaat op voor zowel heel Vlaanderen als de provincie Vlaams‐Brabant. Momenteel 
zijn er 18 populaties aanwezig in Vlaanderen.  
 
Onderzoek naar het biotoop van de soort  leverde heel wat nieuwe  informatie op. De soort  lijkt op vlak van 
bosbiotoop minder kieskeurig dan voordien gedacht. Vooral een goede verticale en horizontale structuur van 
bosbestanden  blijken  belangrijk  is.  De  beschikbaarheid  van  mineralenbronnen  en  honingdauw  en  de 
aanwezigheid van geschikte bruidsbomen is evenzeer van belang. 
 
Uit  een  analyse  van  de Biologische Waarderingskaart  (bwk)  bleek dat  de  soort  (logischerwijze)  het meeste 
werd waargenomen in loofbos (44%). Maar verrassend genoeg tevens in hoge aantallen aangetroffen werd bij 
bebouwing en industrie (20%) en Grasland en ruigten (12%). Dit  is op zich echter niet verwonderlijk daar de 
soort binnen grote boscomplexen vaak specifiek op zoek gaat naar mineralenbronnen. Deze zijn vaak te vinden 
in  de  onmiddellijke  omgeving  van  bebouwing  (bv.  oude  muren,  mesthoop,  geurende  substanties,  etc). 
Hetzelfde verhaal gaat op voor de Graslanden en ruigten. Het zijn vaak de (half)open zones in de boscomplexen 
die  een  essentieel  onderdeel  vormen  van  het  leefgebied  van  tal  van  typische  bossoorten,  zoals  de  Grote 
weerschijnvlinder.  
 
Zuur  beukenbos,  Nitrofiel  alluviaal  elzenbos,  Zuur  eikenbos,  Eiken‐haagbeukenbos  zijn  de  belangrijkste 
bostypes voor de soort. Alle voor de soort  relevante bostypes worden  in detail beschreven. Er werd  tevens 
stevig  ingezet  op  de  potentiebepaling  van  gebieden  op  basis  van  biotooppreferenties.  Voor  de 
potentiebepaling van een bepaalde zone of gebied voor de soort werd gewerkt op basis van 2 modellen; het 
Grote weerschijnvlinderModel (INBO) en het gdx‐model Grote weerschijnvlinder (VITO/INBO). 
 
Het  berekenen  welke  zones  een  potentieel  geschikt  (onderdeel  van  een)  leefgebied  voor  de  Grote 
weerschijnvlinder kunnen vormen is bijzonder nuttig. Indien deze oefening met de nodige nauwkeurigheid kan 
uitgevoerd worden, kan een potentiebepaling ons helpen om: 1/ Gericht naar de soort op zoek te gaan indien 
de soort nog niet vastgesteld werd in een bepaald gebied of zone van een bestaand leefgebied. 2/Potentievolle 
locaties  kunnen  beheerd  worden  met  de  ecologische  vereisten  van  de  Grote  weerschijnvlinder  in  het 
achterhoofd.  Het  uitvoeren  van  specifieke  beheermaatregelen  kan  leiden  tot  de  ondersteuning  van  een 
bestaande  populatie  of  het  vergroten  van  een  succesvolle  kolonisatie  van  een  gebied  omwille  van  een 
verhoogde geschiktheid. 
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De  belangrijkste  knelpunten  voor  de  soort  werden  beschreven.  Deze  bestaan  vooral  uit:  ontbossing, 
onoordeelkundig bosbeheer, verdroging, verdichting, eenvormigheid en onnatuurlijke predatiedruk. Er zijn 
echter  ook  kansen  voor  de  soort.  Drie  factoren  zijn  van  doorslaggevend  belang:  de  kroonsluiting,  de 
ontwikkeling van bosranden en herstel van de hydrologie (= vernatting). 
 
Nu  ligt de taak bij de terreinbeheerders die met de nodige ecologische achtergrond van de soort en de  juiste 
focus de habitatkwaliteit omhoog kunnen schroeven…en dan is de kans reëel dat de soort vroeg of laat present 
tekent.  
 
 

 
 

Figuur 1 Detailopname van een deel van de iriserende achtervleugel van een Grote weerschijnvlinder (foto: Pete Eeles) 
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Inleiding 
 
Dagvlinders zijn gevoelige organismen die snel reageren op veranderingen  in het milieu  (Karlsson & Wiklund 
2005; WallisDeVries & van Swaay 2006). Voor meerdere soorten is de toestand in Europa en in het bijzonder in 
NW‐Europa (met inbegrip van België en Vlaanderen) negatief tot zorgwekkend (Maes & Van Dyck 2001; Bos et 
al. 2006). Van de Vlaamse dagvlinders  is 66% er slecht aan  toe: 19 vlindersoorten  (28%) zijn uitgestorven, 6 
(9%) zijn ernstig bedreigd, 5 (7%) bedreigd en 7 soorten (10%) zijn kwetsbaar. Verder zijn 7 soorten (10%) bijna 
in gevaar (Maes et al. 2011). Hiermee hoort Vlaanderen bij de slechtste leerlingen van de Europese klas. 
 
Bovendien zijn dagvlinders door hun kleuren en hun frivole verschijning geliefde dieren bij het brede publiek 
(ze steken noch zoemen), marketeers en de media. Dat plaatst deze diergroep  in een bijzondere positie voor 
draagvlakvorming  en  bredere  communicatie  rond  biodiversiteit,  beheer  en  beleid.  Voor  een  uitgebreide 
bespreking  van  deze  eigenschappen  van  dagvlinders,  verwijzen we  naar  het  recent  verschenen  naslagwerk 
Dagvlinders in Vlaanderen: nieuwe kennis voor betere actie (Maes et al. 2013).  
 
Dagvlinders worden  in verschillende Europese  landen van nabij gevolgd als  indicatoren voor diverse aspecten 
van de kwaliteit van natuur en landschap en voor andere soortengroepen (Pollard & Yates 1993; Fleishman & 
Murphy 2009; van Swaay et al. 2010; Fattorini et al. 2011). Dagvlinders behoren samen met vogels tot de best 
bestudeerde  diergroepen  en  dat  geldt  ook  voor  Vlaanderen  (Maes  et  al.  2013).  Hoewel  dagvlinders  sterk 
afhangen  van  planten  en  vegetaties,  geeft  hun  aanwezigheid  bijkomende  indicaties  die  niet  zomaar  uit 
vegetatiekundige gegevens afgeleid kunnen worden. Dat hangt samen het met feit dat biotopen of vegetaties 
(structurele  habitats),  niet  altijd  functionele  habitats  zijn  voor  dagvlinders.  Functioneel  habitat  dient 
gedefinieerd  te worden  in  termen  van  specifieke ecologische hulpbronnen en  condities,  zoals microklimaat, 
structuurvariatie enzovoort. 
 
In het  kader  van dit Bijzondere natuurbeschermingsproject werd de Grote weerschijnvlinder onder de  loep 
genomen. Op de recente Rode Lijst werd de Grote weerschijnvlinder opgenomen in de categorie ‘Bedreigd’ en 
de soort is tevens opgenomen als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams‐Brabant. Dat Vlaams‐
Brabant een belangrijke verantwoordelijkheid draagt  in de bescherming van deze emblematische soort werd 
via voorliggend  rapport nog extra duidelijk. Vlaams‐Brabant huisvest de belangrijkste Vlaamse populaties en 
hoewel recente gegevens duidelijk aantonen dat de soort bezig aan een opmars, moeten we de vinger aan de 
pols houden opdat het tij niet zou keren.  
 

 
 

Figuur 2 De bovenvleugels van de mannetjes Grote weerschijnvlinder kunnen prachtig iriseren bij de juiste lichtinval 
(foto: Vilda, Jeroen Mentens)  
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1 Ecologische fiche 

1.1 Status 

De Grote weerschijnvlinder is in de recente Vlaamse Rode Lijst (Maes et al. 2011) opgenomen in de categorie 
Bedreigd. Ook op de Rode Lijst van 1999 (Maes & Van Dyck 1999) was de Grote weerschijnvlinder Bedreigd. 
 
De Grote weerschijnvlinder was in de jaren negentig zeer zeldzaam en was dat tenminste tot 2010 nog steeds. 
De verspreiding vertoont  in de 20ste eeuw een  sterke daling  tot eind  jaren  zeventig. Daarna volgt een  lichte 
toename  tot  eind  jaren  negentig  om  vervolgens  opnieuw  licht  af  te  nemen.  Uit  de  recente 
verspreidingsgegevens (www.waarnemingen.be, dit project) blijkt de soort zich na 2010 gevoelig uit te breiden. 
 
Het  is  een  prioritaire  soort  voor  Vlaams‐Brabant  (Nijs  2009),  Oost‐Vlaanderen  (Adriaens  et  al.  2013)  en 
Limburg (Colazzo & Bauwens 2003). In Nederland is de soort Ernstig bedreigd, in Groot‐Brittanië en Duitsland is 
ze Bijna in gevaar, maar in Wallonië en Europa is ze Momenteel niet in gevaar (Maes et al. 2013). In 12 van de 
33 landen waar ze voorkomt, wordt een achteruitgang vastgesteld. In Scandinavië gaat de soort echter vooruit, 
in  tegenstelling  tot  in  Centraal‐  en  Noordwest‐Europa.  De  Grote  weerschijnvlinder  geniet  geen  wettelijke 
bescherming  in  Vlaanderen,  maar  daar  kan  met  de  aangekondigde  aanpassing  van  het  Soortenbesluit 
verandering in komen. 
 
Behoudsprioriteit: Hoog vanwege de Rode‐Lijststatus in Vlaanderen en status van prioritaire soort voor Oost‐
Vlaanderen, Vlaams‐Brabant en Limburg. 
 
Klimaat: Volgens de voorspellingsmodellen zou het klimaat in België tegen 2050 veel minder geschikt worden 
voor de Grote weerschijnvlinder (Settele et al. 2008). 
 

 
 
Figuur 3 De Grote weerschijnvlinder staat te boek als ‘Bedreigd’. Recente verspreidingsgegevens indiceren dat de soort zijn 
moeilijkste periode achter de rug heeft (foto: Joris Everaert). 
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1.2 Herkenning 

De Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) is een grote, opvallende dagvlinder die behoort tot de familie van de 
aurelia’s (Nymphalidae) en de onderfamilie Apaturinae. Met zijn spanwijdte van 7 tot 9 cm is het één van onze 
grootste inheemse vlinders.  
 
De grondkleur  van de bovenkant  is bij de mannetjes overwegend  zwart. De  iets grotere  vrouwtjes  zijn  iets 
doffer van kleur en hebben meer bruintinten. Over de achtervleugel  loopt een witte, discale band die op de 
voorvleugel overgaat  in  langgerekte witte vlekken. Op de binnenkant van de achtervleugel, bevindt zich een 
oranje  omrande,  zwarte  oogvlek.  Onderaan  de  binnenkant  van  de  achtervleugel  zit  er  vaak  een  oranje 
gebiedje. Bij het mannetje licht de bovenkant blauwpaars op wanneer lichtstralen via een bepaalde hoek op de 
vleugels  invallen.  De  iriserende  glans  van  de  vleugels  is  zeer  variabel  en  hangt  af  van  de  lichtinval.  Beide 
vleugels kunnen tegelijkertijd paars zijn, maar vaak  is het slechts één vleugel een deel ervan of zelf helemaal 
geen glans. Het vrouwtje mist deze glans. 
 
De onderkant van de vleugels is complexer getekend. Het opvallendste is de witte “bliksemschicht” op de 
ondervleugel en de grote oogvlek op de bovenvleugel, die waarschijnlijk dient om predatoren te misleiden. 
 

 
 
Figuur 4 Koppeltje Grote weerschijnvlinder, het mannetje (onder) is kleiner dan het vrouwtje dat tevens de iriserende glans mist 
(foto: Vlinderstichting Kars Velling) 
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Figuur 5 Detailopname van de bovenvleugel van een mannetje Grote weerschijnvlinder, met (links) en zonder (rechts) de ‘juiste 
lichtinval’ (foto: Saxifraga – Ab H. Baas) 

 
De Grote weerschijnvlinder lijkt in heel wat opzichten sterk op de Kleine weerschijnvlinder (Apatura ilia). Deze 
laatste komt in Vlaanderen tot nu toe enkel als dwaalgast voor. In Wallonië zijn er echter tal van locaties waar 
beide soorten samen voorkomen en waar te nemen zijn. De weerschijnvlinders zijn het best te onderscheiden 
door de donkere vlek op de voorvleugel die bij de Kleine weerschijnvlinder oranje omringd is. Ook is de witte 
band op de bovenkant van de achtervleugel minder “recht” en vertoont aan de binnenkant een holte. De Grote 
weerschijnvlinder heeft daarbij nog een karakteristiek “tandje” naar buiten toe op zijn witte, discale band. De 
onderkant  van  de  kleine weerschijnvlinder  is meer  beige  gekleurd  en  de witte  “bliksemschicht”  is minder 
contrasterend met de rest van de vleugel. 
 

 
 

Figuur 6 Op de ondervleugels valt de brede witte ‘bliksemschicht’ vaak sterk op. (foto: Robin Vermylen) 

 

 
 

Figuur 7 Bij de Kleine weerschijnvlinder valt de witte band minder op (foto: Vlinderstichting Kars Velling) 
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1.3 Levenscyclus en gedrag 

1.3.1 Inleiding 

In dit onderdeel wordt de levenscyclus en gedrag van de Grote weerschijnvlinder besproken.  
Een schematische voorstelling van de levenscyclus wordt weergegeven in Figuur 8  
 

 
 
Figuur 8 Schematische voorstelling van de levenscyclus van de Grote weerschijnvlinder (bron: UK Butterflies) 

1.3.2 Imago 

 

1.3.2.1 Vliegtijd 
 
De Grote weerschijnvlinder vliegt in één generatie. De imago’s vliegen van begin juni tot midden augustus met 
een piek tussen 25 juni en 21 juli (Figuur 9). Afhankelijk van het weer tijdens het voorjaar, kan de vliegperiode 
iets vroeger starten of later uitlopen. De mannetjes verschijnen enkele dagen voor de vrouwtjes.  
 

 
 
Figuur 9 Grafiek van de vliegtijd van de Grote weerschijnvlinder in Vlaanderen tussen 2001 en 2010 (Bron: Maes et al. 2013) 

 

1.3.2.2 Voedsel 
 
Het voedsel van de volwassen vlinders bestaat voornamelijk uit honingdauw.  
Honingdauw is de heldere nectar‐achtige vloeistof die in onze contreien voornamelijk wordt afgescheiden door 
bladluizen. Deze bladluizen zuigen plantensappen op maar verbruiken niet alle suikers waarna deze in vloeibare 
vorm worden afgegeven. Deze honingdauw is rijk aan suikers en erg geliefd bij tal van insecten. Vermits deze 
honingdauw  voornamelijk  aanwezig  is  in  de  boomkruinen,  speelt  het  leven  van  de  imago’s  van  de  Grote 
weerschijnvlinder zich vooral af hoog in de boomkruinen.  
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Als aanvulling daarop komen  (voornamelijk de mannetjes) de eerste  twee weken na het uitsluipen geregeld 
naar de bodem om mineralen en zouten op te zuigen uit vochtige substanties zoals modderpoeltjes, vochtige 
muren, uitwerpselen, bloedende bomen, kadavers, en tal van andere mineraalrijke substanties zoals bezwete 
kledingstukken en  schoenen. De  soort wordt  schijnbaar ook aangetrokken door benzine en olie.  In mindere 
mate wordt  de  soort waargenomen  op  rottend  fruit.  Slechts  sporadisch wordt  de  soort waargenomen  op 
bloemen.  
 
Deze mineralen zijn belangrijk omdat de mannetjes tijdens de paring via hun spermapakketje zout meegeven 
aan de wijfjes wat de ontwikkeling van de eitjes ten goede komt. De eerste dagen na het uitsluipen kan men de 
mannetjes op elk moment van de dag aantreffen. Daarna beperkt dit gedrag  zich  tot de ochtend, en ná de 
eerste  twee  weken  dalen  ze  slechts  zelden  af  naar  de  bodem.  Tijdens  zeer  warme  dagen  “ontbijten”  de 
mannetjes soms al vanaf 8 uur ’s morgens. Na koude nachten komen ze zelden voor 10 uur tevoorschijn.  
 

 
 

Figuur 10 Een beeld dat weinig mensen zullen associëren met vlinders! Hoewel slechts beperkt voorradig in onze bossen, 
vormen kadavers een mineralenbron voor de soort (foto: Stef Houben) 



   
14

 
 
Figuur 11 Honingdauw, een suikerrijke afscheiding van bladluizen aanwezig op de bladeren van tal van loofbomen, vormt de 
belangrijkste voedselbron voor de soort. Mede hierdoor hebben de imago’s van de Grote weerschijnvlinder weinig redenen om 
de boomkruinen te verlaten (foto: Joris Everaert). 

 

 
 
Figuur 12 Typisch beeld van een Grote weerschijnvlinder, mineralen opzuigend uit uitwerpselen (foto: Joris Everaert). 
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1.3.2.3 Territorium- en baltsgedrag 
 
Vanaf de  late voormiddag tot de namiddag nemen de mannetjes een territorium  in op een opvallende, hoge 
boom in de bosrand. Meestal zijn dit eiken, maar ook andere boomsoorten worden gebruikt. De vlinders zitten 
meestal  op  de  buitenste  takken  als  uitzichtpunt  en  indringers  worden  verjaagd.  Dit  leidt  regelmatig  tot 
luchtgevechten waarbij verschillende exemplaren betrokken raken (zie Figuur 14).  
 
’s  Middags  vliegen  maagdelijke  vrouwtjes  naar  zulke  bruidsbomen  (“master  trees”)  om  een  partner  te 
ontmoeten. Eenmaal ze een mannetje hebben gevonden,  leiden ze hem naar een boomkruin waar de paring 
begint.   
 

 
 

Figuur 13 Gezeten op de buitenste takken van bruidsbomen (“master trees”) wachten de mannetjes vrouwtjes op en verjagen 
indringers. (foto: Vilda, Jeroen Mentens) 

 

 
 

Figuur 14 Bij bruidsbomen zijn regelmatig rivaliserende mannetjes te zien die hun strijd uitvechten in de lucht (foto: Joris 
Everaert). 
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1.3.3 Eitjes 

De  wijfjes  zetten  de  eitjes  gewoonlijk  ’s  middags  afzonderlijk  af,  meestal  tussen  12  en  14  uur,  om  zo 
beschaduwde bladeren te kiezen. De eitjes worden meestal afgezet aan de bovenkant van beschaduwde oude 
bladeren  van wilgen  Salix  spec.,  vooral  op  plaatsen met  een  hoge  luchtvochtigheid.  De  eitjes  worden  op 
verschillende hoogten afgezet. Telkens nadat het wijfje een eitje heeft gelegd, vliegt ze terug naar een zonnige 
boomkruin om op te warmen. 
 
De eerste dagen nadat de eitjes gelegd worden, zijn ze groen‐blauw. Maar na enkele dagen verkleurt de basis 
naar donkerpaars. Afhankelijk van het weer, komen de eitjes gemiddeld na 9‐10 dagen uit. 
 

 
 

Figuur 15 Vers afgezet eitje van Grote weerschijnvlinder (foto: Tony Moore) 

 

1.3.4 Rupsen 

Bij het uitsluipen eet het jonge rupsje eerst de eierschaal op. Daarna begeeft het zich naar de top van het blad, 
met zijn kop naar de bladbasis gericht. Van hieruit eet de rups langs beide kanten van de hoofdnerf en creëert 
een karakteristiek vraatpatroon. In deze fase zijn de rupsen op te sporen door gericht op zoek te gaan naar het 
typische vraatspoor dat ze nalaten. Eenmaal groter verlaten de rupsen dat blad om ook van andere bladeren te 
eten.  
 
Voor  de  overwintering  verkleuren  de  halfvolgroeide  rupsen  van  groen  naar  bruin  en  begeven  ze  zich  naar 
beschutte  en onopvallende  locaties  zoals  de  onmiddellijke  omgeving  van  een  bladknop,  in  een  groef  in  de 
schors, de vork tussen twijgen, etc.  
 
Na de overwintering, in het volgende voorjaar, verkleuren de rupsen terug naar groen en beginnen ze opnieuw 
te eten wanneer de bladknoppen ontluiken. Nu eet de rups niet meer op zijn karakteristieke manier, maar kiest 
een blad uit als “hoofdkwartier” en laat dit intact. Van hieruit gaat de rups op stap om te eten en komt hiernaar 
steeds  terug. Wanneer de  rups volgroeid  is, gaat  ze op  zoek naar een geschikte verpoppingsplaats, meestal 
hoog in de boom. 
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De rups is groen, wit‐geel gespikkeld, met gele strepen op de flank. Het lichaam versmalt naar het uiteinde toe. 
Maar het opvallendst zijn ongetwijfeld de roodachtige “voelsprieten” op de kop. Deze verschijnen pas na de 
eerste vervelling. Een volgroeide rups wordt tot 42 mm lang. 
 

 
 
Figuur 16 Karakteristieke houding en vraatpatroon van de jonge rups voor de overwintering (foto:  Pete Eeles). 

 

 
 
Figuur 17 Eens de rupsen groter zijn, verplaatsen ze zich naar andere bladeren. (foto: Jacky Poncin) 
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Figuur 18 (links): Overwinterende rups, typisch in een groef in de schors (foto: Neil Hulme). 
Figuur 19 (rechts): Tijdens de laatste stadia na de overwintering keert de rups meestal terug naar hetzelfde blad (foto: Saxifraga 
– Frits Bink). 

1.3.5 Pop 

De  rupsen verpoppen aan de onderkant van een blad. De poppen bevinden  zich meestal hoog  in de boom, 
maar hierop zijn uitzonderingen. De rups spint zich  tijdens de verpopping  in de meeste gevallen vast aan de 
onderkant van de basis van een bladstengel die met spindraden wordt verstevigd. De pop lijkt plomp wanneer 
men hem zijdelings bekijkt, maar  in vooraanzicht geeft ze een eerder slanke  indruk. De pop  is zeer  lichtgroen 
gekleurd met  in de  lengterichting enkele gele strepen. Ook de pop heeft twee  ‘hoorntjes’. Het stadium duurt 
ongeveer twee weken. 
 

 
 

Figuur 20: De pop hangt vast aan de onderkant van een blad, meestal hoog in de boom (foto: Saxifraga – Frits Bink) 
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1.4 Historische verspreiding 

1.4.1 Verspreiding in een ruimer kader 

De Grote weerschijnvlinder  is wijdverbreid  over  grote  delen  van  het  Palearctisch  gebied,  van  het Verenigd 
Koninkrijk tot Japan. Op wereldschaal is de soort niet bedreigd. 
 
In Wallonië  is de Grote weerschijnvlinder eerder  lokaal aanwezig  ten noorden  van de  vallei  van  Samber en 
Maas, vrij  lokaal  in de Condroz en  in de vallei van Samber en Maas, de Ardennen en  in de  Lorraine en vrij 
verspreid in de Fagne‐Famenne en Calestienne. 
 

1.4.2 Evolutie van de verspreiding in Vlaanderen (naar Maes et al. 2013) 

Sinds het begin van de 20e eeuw  is het verspreidingsgebied van de Grote weerschijnvlinder geleidelijk kleiner 
geworden.  Deze  achteruitgang  duurde  tot  1980  en  daarop  volgde  een  periode  met  relatief  weinig 
waarnemingen (zie Figuur 21).  
 
De Grote weerschijnvlinder was in de jaren negentig zeer zeldzaam en was dat tenminste tot 2010 nog steeds 
(13  atlashokken  – 29  kilometerhokken)  (zie  Figuur 21). De  verspreiding  vertoont  een  sterke daling  tot  eind 
jaren zeventig. Daarna volgt een lichte toename tot eind jaren negentig om vervolgens terug af te nemen.  
 
Vanaf 2005 tekent er zich een lichte uitbreiding af. Vooral in Limburg lijkt de soort zich te hebben uitgebreid, 
maar dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de vlinder daar vroeger over het hoofd werd gezien. Ook in 
een  aantal  Vlaams‐Brabantse  en Oost‐Vlaamse  bos‐  en  natuurcomplexen worden  vanaf  die  periode  kleine 
aantallen Grote weerschijnvlinders waargenomen. De regelmaat van de waarnemingen doet vermoeden dat er 
vanaf dat moment (kleine) populaties aanwezig zijn die zich lokaal weten voort te planten. 
 
In Vlaanderen kwam de Grote weerschijnvlinder t.e.m. 2010 maar op vijf plaatsen voor in Vlaanderen: het Bos 
t’ Ename en het Hayesbos in Oost‐Vlaanderen, het Zoniënwoud en de Doode Bemde in Vlaams‐Brabant en het 
Stamprooierbroek in Limburg. De Grote weerschijnvlinder was in die periode daarom een typische soort van de 
Zuidoostelijke heuvelzone en van de Kempen (slechts klein deel ervan). 
 
Uit de recente verspreidingsgegevens (www.waarnemingen.be, dit project) blijkt de soort zich na 2010 gevoelig 
uit  te  breiden.  Deze  verspreidingsgegevens  worden  meer  in  detail  besproken  bij  de  resultaten  van  het 
onderzoek (zie 3.1 Resultaten van het verspreidingsonderzoek) 
 

 
Figuur 21 Relatieve verspreiding van de Grote weerschijnvlinder in Vlaanderen tussen 1950 en 2010 (Bron: Maes et al. 2013) 
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Figuur 22 Historische ‘veranderingskaart’ van de verspreiding (t.e.m. 2010) van de Grote weerschijnvlinder in Vlaanderen. De 
Grote weerschijnvlinder was in de jaren negentig zeer zeldzaam en was dat tenminste tot 2010 nog steeds (13 atlashokken – 
29 kilometerhokken)  (bron: Maes et al. 2013) 

 
 
Tabel 1:Legende bij de ‘veranderingskaart - Figuur 22’ (bron: Maes et al. 2013) 

 

Symbool  Verklaring 

 
  enkel waargenomen vóór 1991 
  laatst waargenomen tussen 1991 en 2000 
  waargenomen vóór 1991, in 1991‐2000 en na 2001 
  waargenomen vóór 1991, niet in 1991‐2000 en opnieuw na 2001 
  waargenomen in 1991‐2000 en na 2001 
  enkel waargenomen na 2001 

 

 
 
Figuur 23:  Weergave van de kilometerhokken waar Grote weerschijnvlinder werd waargenomen t.e.m. 2010 (bron: 
Vlinderdatabank -INBO/Natuurpunt). 
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1.5 Waardplant 

De  eitjes worden  afgezet  op  verschillende  soorten wilgen, met  een  duidelijke  voorkeur  voor  Boswilg  Salix 
caprea. Ook  andere  breedbladige wilgen  zoals  Grauwe wilg  Salix  cinerea  en  Geoorde wilg  Salix  aurita,  en 
smalbladige wilgen  zoals Kraakwilg Salix  fragilis en Schietwilg Salix alba worden gebruikt, echter  in mindere 
mate. 
 
Ei‐afzet gebeurt meestal hoog in de boom, maar sporadisch vindt er ook lagere ei‐afzet plaats. De eitjes worden 
individueel op halfbeschaduwde, oude bladeren van verschillende soorten wilgen afgezet. Meestal op bladeren 
van  zonnige, maar  beschut  staande  bomen  waar  een  voldoende  hoge  luchtvochtigheid  heerst;  dit  om  te 
vermijden dat de rupsen uitdrogen. De ideale waardplant wordt gedeeltelijk beschaduwd door grotere bomen 
ten zuiden en/of oosten van de wilg. Wilgen die  in volle zon staan, worden vermeden. De vlinders  lijken ook 
een voorkeur te hebben voor vrouwelijke wilgen. 
 

De  Boswilg  (Salix  caprea)  is  een  lage  boom  of  hoge  struik  die  voornamelijk  voorkomt  op  open  plekken  in 
bosgebieden op vrij droge tot matige vochtige, matig voedselrijke, redelijk goed doorlatende grond (zand, leem 
en  zandleem).  Boswilg  groeit  voornamelijk  in  vochtige  open  loofbossen.  Deze  standplaats wijkt  af  van  de 
standplaats van de meeste andere wilgensoorten, die meer gebonden zijn aan vochtige milieus (Weeda et al., 
1988). 
 
De Boswilg  is een van de eerste bomen die  in het vroege voorjaar bloeit. De kroon  loopt aan de  top min of 
meer  spits  toe. De  schors  is alleen bij oude exemplaren gegroefd. De  soort groeit aan de bosrand vaak  tot 
bomen uit, maar in het bos kunnen ze zich hoogstens als verspreide exemplaren handhaven. Af en toe wordt 
de Boswilg aan min of meer vochtige bosranden door de Grauwe wilg vergezeld, die normaal op moerassige 
plaatsen op voedselrijke grond voorkomt (Weeda et al., 1986). De Boswilg is ecologisch erg belangrijk vanwege 
de vroege bloei. Daarmee is het een van de eerste nectarbronnen voor bijen en andere insecten. Verder is het 
een belangrijke waardplant voor een groot aantal insectensoorten, waaronder dus de Grote weerschijnvlinder 
(Weeda et al., 1988). 

 

 
 
Figuur 24: Boswilg, de voornaamste waardplant van de Grote weerschijnvlinder (foto: Saxifraga – Rudger Barendse)   
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1.6 Populatiegrootte en mobiliteit  

De Grote weerschijnvlinder leeft van nature in lage dichtheden. Gemiddeld bevinden er zich 0,25 tot 4 vlinders 
per hectare  in een  leefgebied (Bos et al. 2006). Soms bevinden er zich enkele vlinders op eenzelfde plaats bij 
een  ideale  bruidsboom  die meerdere mannetjes  verdedigen  of  bij  aanlokkelijke  drinkplaatsen  (bv.  bij  een 
kadaver). 
 
De  vlinders  staan  te  boek  als  weinig mobiel  (Maes  et  al.  2013),  waarbij  de  soort  enkel  in  staat  zou  zijn 
meerdere  kilometers  langs  begeleidende  structuren  zoals  bosranden  af  te  leggen.  Er  liggen  echter  soms 
kilometers tussen de plaatsen waar de rupsen opgroeien en de vliegplaatsen.  
 
De ervaringen op terrein en de bevestigde waarnemingen van Grote (én Kleine) weerschijnvlinders ver buiten 
hun gekende verspreidingsgebied doet echter een veel grotere mobiliteit en kolonisatiecapaciteit vermoeden.  
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 25 Grote weerschijnvlinder (foto: Vilda, Jeroen Mentens)  
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2 Aanpak van het onderzoek 
 

2.1 Enthousiasmeren en ondersteunen van het vrijwilligersweefsel  
 
Vrijwilligers  kunnen  een  enorme  meerwaarde  bieden  bij  het  uitvoeren  van  verspreidingsonderzoek  (cfr. 
projecten  rond Sleedoorn‐ en  Iepenpage  in Vlaams‐Brabant). Het gericht enthousiasmeren en ondersteunen 
van vrijwilligers vormde daarom ook in dit project een belangrijk onderdeel. 
 
Zowel  individuele waarnemers  als werkgroepen werden  actief  gestimuleerd worden om  gericht  op  zoek  te 
gaan  naar  de  soort.  Van  een  geselecteerde  groep  geïnteresseerde  vrijwilligers  werd  een  contactenlijst 
opgesteld en op regelmatige basis werden zij geïnformeerd.  
 
Verder werd ook opgeroepen om gericht naar de soort de zoeken; 

‐  op de mailinglijsten van lokale natuurstudiewerkgroepen; 
‐ Sensibiliserende tekst in de Brakona nieuwsbrief; 
‐ Sensibiliserende tekst in Natuurpunt.Focus. 

2.1.1 Sensibilisatie door gericht aanschrijven van vlinderwaarnemers 

Er werden verschillende sensibiliserende mails (zie Tabel 2) gestuurd om zoveel mogelijk vrijwilligers op pad te 
sturen. Deze mails  zijn  verzonden naar  een  specifieke  selectie  van  in  totaal  431 unieke waarnemers. Deze 
waarnemers voldeden aan (één van) beide volgende criteria:  

1) ze gaven in Vlaams‐Brabant minstens 20 dagvlinders van minstens drie verschillende soorten door 
in www.waarnemingen.be; 

2) ze gaven minstens 1 waarneming door van Grote weerschijnvlinder in Vlaams‐Brabant. 

2.1.2 Aanleveren van gedetailleerde veldkaarten 

In de loop van het project werden aan geïnteresseerde vrijwilligers en natuurstudiewerkgroepen informatieve 
én gedetailleerde veldkaarten bezorgd. Deze informatieve kaarten, met weergave van de reeds verrichte 
waarnemingen en interessante bosgebieden, maakten het voor de vrijwilligers gemakkelijker om gericht op 
zoek te gaan naar de soort (zie Figuur 28 en Figuur 29).  

2.1.3 Opmaak en verspreiding van een inventarisatiefiche 

In  de  loop  van  het  project  werd  een  inventarisatiefiche  opgemaakt  met  handige  tips  &  tricks  zodat  de 
vrijwilligers de nodige richtlijnen kregen om zo efficiënt mogelijk op pad te gaan (zie Figuur 26 en bijlage 1). 
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Figuur 26 Informatiefiche met nuttige tips & tricks zodat vrijwilligers zo efficiënt mogelijk op zoek kunnen gaan naar de soort. 
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Tabel 2:  Voorbeeld van sensibiliseringsmail naar geselecteerde vlinderwaarnemers. 

 
Beste vlinderliefhebber, 
 
Jullie ontvingen eind april reeds een mail over het Grote weerschijnvlinder-project dat dit jaar uitgevoerd wordt in Vlaams-
Brabant. Alvast bedankt aan iedereen die zich engageerde om activiteiten te organiseren, gericht op pad te gaan, etc. Hopelijk 
zal dit leiden tot een beter inzicht in de verspreiding van deze mooie soort. 
 
Het moment om jullie strijdplan te verfijnen is aangebroken…de Grote weerschijnvlinders beginnen immers te vliegen! De 
mannetjes sluipen eerst uit, daarna de wijfjes. De eerste 3 weken van juli zijn cruciaal voor dit onderzoek. Dit jaar wordt dat de 
topperiode –als het weer het toelaat- om de mannetjes aan te treffen op mineralenbronnen (paden, uitwerpselen, boomsappen, 
loktafeltjes,…) of om ze aan het werk te zien bij het verdedigen van bruidsbomen.  
 
Het meeste kans heb je in de grotere boscomplexen met een structuurrijke boomlaag, bosranden, open plekken én met 
voldoende breedbladige wilgen. Meer info over de soort en inventarisatiemethoden vind je in bijlage en via onderstaande link: 
http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/op_zoek_naar_de_grote_weerschijnvlinder.pdf 
 
Voor de regio’s waar het voorkomen van populaties bekend is (bv. Zoniënwoud, Meerdaalbos/ Heverleebos/Dijlevallei), kan best 
gefocust worden op het bepalen van ‘hotspots’ van de soort en het zoeken naar de soort in potentievolle delen van de regio 
waar de soort nog niet eerder werd waargenomen. In regio’s met beperkt aantal waarnemingen waarbij het momenteel nog niet 
duidelijk is of het gaat om zwervers of populaties (bv. Pajottenland, omgeving Hallerbos, zone ten NO van Brussel), kan wel 
volop ingezet worden op inventarisaties in de directe omgeving van de historische waarnemingen.  
 
Uiteraard is het belangrijk om je waarnemingen in te geven in www.waarnemingen.be. Als een gebied grondig doorzocht is 
kunnen via mobiel invoeren (http://obsmapp.org/) ook 0-waarnemingen doorgegeven worden. Op die manier houden we 
permanent een zicht op welke (deel)gebieden reeds een keer ‘gecontroleerd’ zijn. 
 
Gelieve door te geven wanneer je een gerichte inventarisatieactie plant of uitgevoerd hebt.  
Kaartmateriaal met waarnemingen per regio kunnen jullie downloaden via deze link http://we.tl/ouznfk8Unp  (beschikbaar tot 2 
juli). Wil je je mee engageren om de inventarisatie van een bosgebied op jou te nemen, wens je extra informatie te ontvangen 
over de soort, zijn leefgebied, enz…neem dan contact op met  ilf.jacobs@natuurpunt.be. 
 
Veel succes toegewenst!  
 
 
 
 

 
 
Figuur 27 Mannetje Grote weerschijnvlinder (foto: Vilda, Jeroen Mentens) 
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Figuur 28 Vlaams-Brabant werd in verschillende zones opgedeeld (op UTM 5-niveau) om bepaalde zones toe te kunnen 
kennen aan vrijwilligersgroepen. 

 

 
 
Figuur 29 Detailkaart van zoekzone ‘Pajottenland’ met weergave van verrichte waarnemingen, bufferzones rond de 
waarnemingen en de aanwezige bosgebieden. 
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2.2 Methodologie verspreidingsonderzoek 
 
Op basis van: 

- Historische en recente waarnemingen 
- Potenties op terrein 

 
zijn zones geselecteerd waarnaar bijzondere aandacht ging naar: 

- Grote gekende bolwerken zijn om te komen tot beheeradvies  
o Zoniënbos 
o Heverlee‐ & Meerdaalbos + Dijlevallei 

 
- ‘Nieuwe regio’s’ waar de soort recent regelmatig werd waargenomen en de kans reëel is dat er bron‐ 

of metapopulaties aanwezig zijn 
o ‘Groene  vallei’  (Silsombos,  Plantsoenbos,  Kastanjebos,  Kareelbos,  Torfbroek,  Hellebos, 

Floordambos) 
o Zone Hallerbos, Lembeekbos, Malakofftoren 
o Ruime  zone  Pajottenland  –  Vlinderwerkgroep  Thecla  (Domein  Gaasbeek,  Laarbeek, 

Palokenbroek/Palokenbos, omg. Gooik‐Kesterheide) 
 

- Potentievolle zones in onmiddellijke omgeving van recente waarnemingen   
o Liedekerkebos 
o Tussen Ternat en Groot‐Bijgaarden 
o Omgeving Raspaillebos 
o Dijlevallei ter hoogte van Boortmeerbeek 
o Omgeving Lubbeek 

 
- Bij  voldoende  participatie  van  vrijwilligers,  voldoende  vooruitgang  in  bovenstaande  zones  zijn 

potentievolle zones gecontroleerd waar eerder geen waarnemingen werden verricht van deze soort 
en die zich buiten de bufferzone van 5km bevinden (voorbeelden onder): 

o Bos Ter Rijst 
o Omg. Zoutleeuw 
o Kleine Getevallei 
o … 
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3 Resultaten van het onderzoek 
 

3.1 Resultaten van het verspreidingsonderzoek 

3.1.1 Bespreking historische verspreidingsgegevens Vlinderdatabank (naar Maes et al. 

2013) 
 
Sinds het begin van de 20e eeuw  is het verspreidingsgebied van de Grote weerschijnvlinder geleidelijk kleiner 
geworden. De Grote weerschijnvlinder was in de jaren negentig zeer zeldzaam en was dat tenminste tot 2010 
nog steeds (13 atlashokken – 29 kilometerhokken) (zie Figuur 21).  
 
De verspreiding vertoont een sterke daling tot eind  jaren zeventig. Daarna volgt een  lichte toename tot eind 
jaren negentig om vervolgens terug af te nemen. Vanaf 2005 tekent er zich een lichte uitbreiding af. Vooral in 
Limburg lijkt de soort zich te hebben uitgebreid, maar dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de vlinder 
daar  vroeger  over  het  hoofd werd  gezien.  Ook  in  een  aantal  Vlaams‐Brabantse  en  Oost‐Vlaamse  bos‐  en 
natuurcomplexen  worden  vanaf  die  periode  kleine  aantallen  Grote  weerschijnvlinders  waargenomen.  De 
regelmaat van de waarnemingen doet vermoeden dat er vanaf dat moment (kleine) populaties aanwezig zijn 
die zich lokaal weten voort te planten. 
 
In Vlaanderen kwam de Grote weerschijnvlinder t.e.m. 2010 maar op vijf plaatsen voor in Vlaanderen:  

- het Bos t’ Ename en het Hayesbos in Oost‐Vlaanderen,  
- het Zoniënwoud en de Doode Bemde in Vlaams‐Brabant  
- en het Stamprooierbroek in Limburg.  

 
De Grote weerschijnvlinder was in die periode daarom een typische soort van de Zuidoostelijke heuvelzone en 
van  de  Kempen  (slechts  klein  deel  ervan). Het  boscomplex  van  het  Zoniënwoud was  t.e.m.  2010  de  regio 
waaruit de soort het meest frequent gemeld werd. Het Stamprooierbroek  in Limburg en het boscomplex van 
het Zoniënwoud (Vlaams‐Brabant en Brussels HG) vormen de enige echte bolwerken voor de soort. 
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Figuur 30 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit Vlinderdatabank (INBO/NP) voor Vlaanderen t.e.m. 2010 

 

 
 
Figuur 31 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit Vlinderdatabank (INBO/NP) voor Vlaams-Brabant t.e.m. 2010 
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3.1.2 Cijfermatige bespreking verspreidingsgegevens vanuit www.waarnemingen.be 
 

In totaal werden er in Vlaanderen t.e.m. 2015 in de online databank www.waarnemingen.be 448 exemplaren 
van de Grote weerschijnvlinder doorgegeven (zie Tabel 3: Overzicht van het totaal aantal waargenomen Grote 
weerschijnvlinders  in  Vlaanderen    per  provincie    t.e.m.  2015    (bron:  www.waarnemingen.be).  Uit  deze 
gegevens komt nogmaals naar voor dat de provincie Vlaams‐Brabant bijzonder belangrijk is voor deze soort.  
 
Maar liefst 159 exemplaren of 35,5% van het totaal aantal waargenomen individuen werden gezien in Vlaams‐
Brabant (zie Figuur 32). 
 
Er  is een duidelijke  stijgende  lijn  in het aantal  ingevoerde waarnemingen van de Grote weerschijnvlinder  in 
www.waarnemingen.be. Dit gaat op zowel voor heel Vlaanderen als voor de provincie Vlaams‐Brabant. Deze 
trendlijn zal deels te wijten zijn aan de groeiende populariteit van de site maar wijst tevens op een werkelijke 
vooruitgang van de soort  (Figuur 33 en Figuur 34). Opvallend  is het hoge aantal waarnemingen  in 2013 voor 
heel Vlaanderen  en de  terugval  in  2014  en  2015. Deze  trend  komt niet overeen met de provincie Vlaams‐
Brabant waar de  soort  in 2014 haar piek bereikt om  licht  terug  te vallen  in 2015. Wellicht  is dit verschil  te 
wijten aan de verhoogde aandacht voor de soort in de provincie Vlaams‐Brabant na de opstart van dit project 
in 2014. 
 
Tabel 3: Overzicht van het totaal aantal waargenomen Grote weerschijnvlinders in Vlaanderen  per provincie  t.e.m. 2015  (bron: 
www.waarnemingen.be) 

 

Provincie  Totaal aantal exempl.  % van totaal 

Vlaams‐Brabant  159  35,49

Limburg  108  24,11

Brussel / Bruxelles  84  18,75

Oost‐Vlaanderen  82  18,30

Antwerpen  9  2,01

West‐Vlaanderen  6  1,34

Eindtotaal  448    

 
 

 
 
Figuur 32 Percentuele verdeling van het aantal waargenomen Grote weerschijnvlinders per provincie 
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Figuur 33 Totaal aantal waargenomen Grote weerschijnvlinders per jaar voor heel Vlaanderen. 

 

 
 
Figuur 34 Totaal aantal waargenomen Grote weerschijnvlinders per jaar in de provincie Vlaams-Brabant. 
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3.1.3 Bespreking van de Vlaamse populatiestructuur van de Grote weerschijnvlinder 
 
Om een beeld te krijgen op de actuele populatiestructuur van de Grote weerschijnvlinder in Vlaams‐Brabant en 
Vlaanderen  in het algemeen werden alle data uit www.waarnemingen.be benut. De analyse van de gegevens 
en de verwerking ervan tot verspreidingskaarten heeft geleid tot heel wat nieuwe inzichten.  
 
Rond alle waarnemingen werd een buffer aangebracht met een straal van twee kilometer. Dit is een afstand 
die afgaand op de waarnemingen van zwervers ver buiten gekende populaties, gemakkelijk overbrugbaar moet 
zijn  voor  de  soort.  Op  deze manier  ontstaan  verschillende  polygonen  die  afhankelijk  van  de  hoeveelheid 
waarnemingen en ruimtelijke spreiding al dan niet met elkaar verbonden zijn (Figuur 35). 
 
Indien binnen de zich aftekenende polygonen minstens twee Grote weerschijnvlinders werden waargenomen  
gespreid over minstens twee verschillende jaren werd aangenomen dat er sprake is van een populatie Grote 
weerschijnvlinder. Binnen Vlaanderen zijn op dit moment 18 gebieden aanwezig die aan deze eisen voldoen 
(Tabel  4)  .     De  gebieden die  voldoen  aan  deze  eisen  zijn  verder  opgedeeld  in Bronpopulatie  enerzijds  en 
anderzijds Tijdelijke populatie en/of recente kolonisatie. 
 
BRONPOPULATIES zijn deze gebieden die voldoen aan volgende eisen; er werden verspreid over minstens drie 
jaren minstens drie waarnemingen verricht van Grote weerschijnvlinder. In de betere brongebieden worden elk 
jaar verschillende waarnemingen verricht.  

- De  metapopulaties  Zoniën‐Dijle‐Meerdaalwoud  en  Kempenbroek  vormen  nog  steeds  de  echte 
‘strongholds’ voor de soort.  

 
- Het Enamebos, Polsmeersen & Domeinbos, Blaasveldbroek en Groene Vallei  zijn gebieden waar de 

soort  recent  vaste  voet  aan  grond  gekregen  heeft.  Voorlopig  zijn  het  echter  nog  relatief  kleine 
populaties.  De  toekomst  zal  uitwijzen  of  de  soort  in  deze  gebieden  duurzame  populaties  kan 
opbouwen. Alvast hoopgevend  is het feit dat  in 2016 (na afloop van voorliggend project)  , binnen al 
deze gebieden opnieuw Grote weerschijnvlinders waargenomen werden. 

 
 
TIJDELIJKE POPULATIES EN/OF RECENTE KOLONISATIE 
 
Een aantal gebieden voldoen aan de criteria om te worden opgenomen als populatie. Vermits de vlinders er 
onvoldoende  frequent  of  voorlopig  nog maar  gedurende  twee  opeenvolgende  jaren werden waargenomen 
spreken we voorlopig over ‘Tijdelijke populaties en/of recente kolonisaties.  
 
Niet minder dan 12 gebieden krijgen momenteel deze status. Het betreffen praktisch allemaal gebieden die de 
soort recent gekoloniseerd heeft. Voor deze gebieden  is het vaak moeilijk om  in te schatten of hier sprake  is 
van  een  kleine  populatie  die  zich werkelijk  voortplant  of  het  gaat  over  het  herhaaldelijk waarnemen  van 
zwervende  individuen.  Indien bij de  start van het vliegseizoen, kraakverse  individuen worden waargenomen 
kan er echter verondersteld worden dat het gaat over individuen die in de onmiddellijke omgeving uitgeslopen 
zijn. Zwervende  individuen die opduiken op ruime afstand van gekende populaties vertonen  in veel gevallen 
reeds (lichte) sleet aan de vleugels.   
 
In 2016, na  afloop  van  voorliggend project,   werd de  soort opnieuw waargenomen binnen de  afgebakende 
polygonen  (buffer  2km)  van  volgende  gebieden:  Pay  des  Collines  (Oost‐Vlaanderen/Henegouwen), 
Liedekerkebos (Vlaams‐Brabant), Ophovenerheide en –bos en Lozerheide (Limburg).  
 
De  soort werd  in 2016 echter nog wel waargenomen  in de  ruimere omgeving  van de Galgenbossen  (West‐
Vlaanderen)  en  Benedenloop  Dijle  (Vlaams‐Brabant/Antwerpen).  Deze  waarnemingen  vielen  echter  buiten 
afgebakende polygonen die opgemaakt werden op basis van de projectwaarnemingen (t.e.m. 2015). 
 
 
 
   



   
33

Gebieden  waar  de  soort  is  waargenomen  maar  niet  voldoen  aan  de  eisen  (=minstens  twee  Grote 
weerschijnvlinders waargenomen   gespreid over minstens  twee verschillende  jaren)   worden voorlopig niet 
beschouwd als populaties van de soort  ‐ondanks het  feit dat de soort vaak  in kleine aantallen voorkomt en 
onopgemerkt blijft. De waargenomen vlinders binnen deze gebieden worden op basis van de huidige kennis 
beschouwd als zwervers. Bijkomend onderzoek en/of waarnemingen in de toekomst kunnen echter aantonen 
dat het wel degelijk om (tijdelijke) populaties gaat. Deze gebieden worden in het geel weergegeven in Figuur 35 
 
In Figuur 37 en 38 wordt de dichtheid aan waarnemingen voorgesteld op kaart. De hoogste aantallen Grote 
weerschijnvlinders werden waargenomen binnen onderstaande  gebieden. Het  aantal waarnemingen binnen 
een  gebied  vormt  geen  1  op  1  relatie  met  de  grootte  van  de  aanwezige  populatie.  De  frequentie  dat 
waarnemers het gebied bezoeken en waarnemingstijd die ze spenderen binnen het gebied vormen eveneens 
belangrijke parameters. 

- Enamebos 
- Vlaamse Ardennen Zuid 
- Polsmeersen en Domeinbos 
- Groene Vallei 
- Metapopulatie Zoniën ‐ Dijle ‐ Meerdaalwoud  
- Kempenbroek 
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Tabel 4:Vlaamse populaties van de Grote weerschijvlinder 

 

Code  Naam  Opp.(ha)  Provincie  Type populatie 

b  Enamebos  4556 Oost‐Vlaanderen 
Bronpopulatie

e  Polsmeersen en Domeinbos  2053 Oost‐Vlaanderen 
Bronpopulatie

k  Blaasveldbroek  1297 Antwerpen 
Bronpopulatie

m  Groene Vallei  5385 Vlaams‐Brabant 
Bronpopulatie

n  Metapopulatie Zoniën ‐ Dijle ‐ Meerdaalwoud  26679 Vlaams‐Brabant/Waals‐Brabant/Brussel 
Bronpopulatie

r  Kempenbroek  7309 Limburg 
Bronpopulatie

a  Galgebossen  1478 West‐Vlaanderen 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

c  Pay des Collines  2389 Oost‐Vlaanderen/Henegouwen 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

d  Vlaamse Ardennen Zuid  4385 Oost‐Vlaanderen/Henegouwen 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

f  Dender ten zuiden van Geraardsbergen  2497 Oost‐Vlaanderen/Henegouwen 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

g  Raspaille/Karkoolbos  1527 Oost‐Vlaanderen/Vlaams‐Brabant 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

h  Liedekerkebos  1428 Oost‐Vlaanderen 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

i  Gaasbeek‐Groenenberg  1975 Vlaams‐Brabant 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

j  Hallerbos ‐ Halle  4611 Vlaams‐Brabant/Waals‐Brabant 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

l  Benedenloop Dijle  2335 Vlaams‐Brabant/Antwerpen 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

o  Bossen Lubbeek  2381 Vlaams‐Brabant 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

p  Lozerheide  1643 Limburg 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

q  Ophovenerheide en ‐bos  1226 Limburg 

Tijdelijke 
populatie/recente 
kolonisatie 

75154
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Figuur 35 Populatiestructuur van de Grote weerschijnvlinder in Vlaanderen. De bruine zones zijn gebieden waar de soort minstens twee keer gespreid over minstens twee verschillende jaren werd waargenomen (buffer 
rond waarnemingen van 2km). De gele zones zijn de afgebakende zones (buffer van 2km) rond geïsoleerde waarnemingen (slechts één waarneming en/of gedurende slechts één vliegseizoen).
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Figuur 36 ‘Gestapelde’ bufferzones van 3km rond de verspreidingsgegevens van Grote weerschijnvlinder voor Vlaanderen van de perioden; historische gegevens t.e.m. 2009, 2010-2013 en 2014  t.e.m. 2015 (bron: 
www.waarnemingen.be) 
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Figuur 37 Totaal aantal waarnemingen van de Grote weerschijnvlinder op UTM1-niveau voor Vlaanderen. Waarnemingen t.e.m. 2015 (bron: www.waarnemingen.be) 
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Figuur 38 Totaal aantal waarnemingen van de Grote weerschijnvlinder op UTM5-niveau voor Vlaanderen. Waarnemingen t.e.m. 2015 (bron: www.waarnemingen.be) 
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3.1.4 Bespreking verspreidingskaarten met gegevens uit www.waarnemingen.be t.e.m. 

2009 
 
Uit de gegevens t.e.m. 2009 komen duidelijk 4 clusters naar voor met meerdere waarnemingen (zie Figuur 39 
en Figuur 40).  
 
Van west naar oost:  

‐ Enamebos (Oost‐Vlaanderen): geconcentreerde cluster met waarnemingen. 
‐ Zoniënwoud (Vlaams‐Brabant): veruit de meeste waarnemingen; de waarnemingen zijn ruim 

verspreid over het gehele bosgebied. 
‐ Dijlevallei‐Meerdaalwoud  (Vlaams‐Brabant):  met  slechts  twee  waarnemingen  in  de 

Dijlevallei en  twee  in Meerdaalwoud  lijkt de soort volgens de beschikbare gegevens eerder 
beperkt aanwezig in deze cluster. 

‐ Kempenbroek (Limburg): geconcentreerde cluster met waarnemingen 
 
Verder is er nog een geïsoleerde waarneming aanwezig: 

‐ ten zuiden van Brakel: Vlaamse Ardennen Zuid (Oost‐Vlaanderen) 
 

 
 
Figuur 39 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaanderen t.e.m. 2009 
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Figuur 40 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams-Brabant t.e.m. 2009 

 

3.1.5 Bespreking verspreidingskaarten met gegevens uit www.waarnemingen.be 2010- 

2013 
 
Uit  de  gegevens  van  2010  t.e.m.  2013  zijn  volgende  veranderingen  ten  opzichte  van  voorgaande  periode 
(t.e.m. 2009) op te tekenen (zie Figuur 41 en Figuur 42): 
 
Algemeen 

‐ er is een duidelijke toename van de soort waar te nemen op Vlaams niveau.  
‐ in deze periode neemt het totale aantal waarnemingen sterk toe in de gekende bolwerken 
‐ verspreid over Vlaanderen duiken op verschillende nieuwe locaties populaties op 

 
De opvallendste nieuwe locaties waar verschillende individuen (= clusters) worden waargenomen zijn: 

‐ Galgebossen (West‐Vlaanderen): beperkt aantal waarnemingen 
‐ Enamebos (Oost‐Vlaanderen): bevestiging van populatie door verschillende waarnemingen 
‐ Pay des Collines  (Oost‐Vlaanderen): verschillende waarnemingen (bevestiging populatie) 
‐ Vlaamse Ardennen Zuid (Oost‐Vlaanderen): verschillende en verspreid liggende waarnemingen in deze 

‘nieuwe regio’.  
‐ Dender  ten  zuiden  van  Geraardsbergen  (Oost‐Vlaanderen):  beperkt  aantal  waarnemingen  in  deze 

‘nieuwe regio’ 
‐ Polsmeersen  en  Domeinbos  (Oost‐Vlaanderen):  opvallende  ontdekking  van  een  kleine  populatie 

buiten de leemstreek 
‐ Raspaille/Karkoolbos  (Oost‐Vlaanderen/Vlaams‐Brabant):  beperkt  aantal  waarnemingen  in  deze 

‘nieuwe regio’ 
‐ Gaasbeek‐Groenenberg (Vlaams‐Brabant): verschillende ‘geïsoleerde’ waarnemingen in deze ‘nieuwe 

regio’, het Pajottenland 
‐ Hallerbos – Halle (Vlaams‐Brabant): beperkt aantal waarnemingen in deze ‘nieuwe regio’ 
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‐ Groene  Vallei  (Vlaams‐Brabant):  verschillende  waarnemingen  in  deze  ‘nieuwe  regio’.  Het  wordt 
duidelijk dat er een kleine metapopulatie gehuisvest is in deze regio. 

‐ De voordien aparte clusters Zoniënwoud en Dijlevallei/Meerdaalwoud (Vlaams‐Brabant) smelten door 
verschillende bijkomende waarnemingen  samen  tot één grote Metapopulatie Zoniën  ‐ Dijlevallei – 
Meerdaalwoud (Vlaams‐Brabant) 

‐ Kempenbroek  (Limburg): opvallende  verruiming  van de populatie door méér  en  verspreid  liggende 
waarnemingen 

 
Verder worden er  in deze periode  (2010‐2013) op verschillende  locaties geïsoleerde waarnemingen verricht 
van zwervende individuen of recente kolonisaties, onder andere in volgende gebieden: 

‐ Benedenloop Dijle (Vlaams‐Brabant/Antwerpen) 
‐ Bossen Lubbeek (Vlaams‐Brabant) 
‐ Ophovenerheide en –bos (Limburg) 
‐ Lozerheide (Limburg) 

 

 
 
Figuur 41 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaanderen van 2010 t.e.m. 2013 
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Figuur 42 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams-Brabant van 2010 t.e.m. 
2013 

 

 
 
Figuur 43 In de periode 2010-2013 wordt een nieuwe populatie gevonden in de Polsmeersen (Oost-Vlaanderen) (foto: Joris 
Everaert). 
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3.1.6 Bespreking verspreidingskaarten met gegevens uit www.waarnemingen.be 2014- 

2015 
 
Uit  de  gegevens  verzameld  tijdens  de  projectperiode  (2014  t.e.m  2015)  zijn  volgende  veranderingen  ten 
opzichte van voorgaande periodes (t.e.m. 2009 & 2010‐2013) op te tekenen (zie Figuur 44 en Figuur 45): 
 
Algemeen 

‐ de  toename  van  de  soort  van  de  periode  2010‐2013  wordt  duidelijk  doorgezet  (m.u.v.  West‐
Vlaanderen) 

‐ herhaaldelijk waarnemingen in de gekende bolwerken 
‐ bevestiging van aanwezigheid van populaties op een aantal van de ‘nieuwe locaties’  
‐ het aantal geïsoleerde waarnemingen op nieuwe locaties neemt in deze periode verder toe 

 
De opvallendste veranderingen die worden waargenomen ten opzichte van voorgaande periodes (t.e.m. 2009 
& 2010‐2013) 

‐ Vlaamse Ardennen Zuid (Oost‐Vlaanderen): terugkerende waarneming(en) bevestigen lokale populatie  
‐ Dender ten zuiden van Geraardsbergen (Oost‐Vlaanderen): terugkerende waarneming(en) bevestigen 

lokale populatie  
‐ Raspaille/Karkoolbos (Oost‐Vlaanderen/Vlaams‐Brabant): terugkerende waarneming(en) bevestigen 

lokale populatie  
‐ Gaasbeek‐Groenenberg (Vlaams‐Brabant): terugkerende waarneming(en) bevestigen lokale populatie  
‐ Hallerbos – Halle (Vlaams‐Brabant): terugkerende waarneming(en) bevestigen lokale populatie  
‐ Groene Vallei (Vlaams‐Brabant): wordt een nieuw bolwerk 
‐ Benedenloop  Dijle  (Vlaams‐Brabant/Antwerpen):  terugkerende waarneming(en)  bevestigen  lokale 

populatie 
‐ Bossen Lubbeek (Vlaams‐Brabant): terugkerende waarneming(en) bevestigen lokale populatie 
‐ Liedekerkebos  (Vlaams‐Brabant):  herhaalde  waarnemingen  verspreid  over  2  verschillende  jaren 

bevestigen lokale populatie 
‐ Ophovenerheide en –bos (Limburg): terugkerende waarneming(en) bevestigen lokale populatie 
‐ Lozerheide (Limburg): terugkerende waarneming(en) bevestigen lokale populatie 
‐ Blaasveldbroek  (Antwerpen):  herhaalde  waarnemingen  verspreid  over  2  verschillende  jaren 

bevestigen lokale populatie 
 

Verder worden  er  in  deze  periode  (2014‐2015)  op  verschillende  locaties  eerder  geïsoleerde waarnemingen 
verricht  van  zwervende  individuen  of  recente  kolonisaties.  De  toekomst  zal  uitwijzen  of  deze  locaties  op 
termijn tevens het leefgebied zullen vormen van lokale populaties van de Grote weerschijnvlinder. In volgende 
zones vonden geïsoleerde waarnemingen plaats: 

‐ Zuidelijk West‐Vlaanderen 
‐ Makegemse bos‐complex (Oost‐Vlaanderen) 
‐ Verspreid over groot deel van zuidelijk Oost‐Vlaanderen 
‐ Hingene (Oost‐Vlaanderen) 
‐ Antwerpse Kempen (Antwerpen) 
‐ Walenbos en omgeving (Vlaams‐Brabant) 
‐ Vallei van de Drie Beken (Vlaams‐Brabant) 
‐ Averbode bos & hei (Vlaams‐Brabant/Antwerpen/Limburg) 

 
In  de  Galgebossen  (West‐Vlaanderen)  komen  na  2013  geen  waarnemingen  meer  binnen  van  de  soort. 
Mogelijk betroffen het enkel zwervers of wist de kleine populatie zich niet definitief te vestigen.   
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Figuur 44 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaanderen van 2014  t.e.m. 2015 

 

 
 
Figuur 45 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams-Brabant van 2014  t.e.m. 
2015 
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3.1.7 Weergave van ‘gestapelde’ verspreidingsgegevens uit www.waarnemingen.be 
 
Om  de  evolutie  van  de  verspreiding  van Grote weerschijnvlinder  in  Vlaanderen weer  te  geven werden  de 
waarnemingslocaties van de drie waarnemingsperioden  (t.e.m. 2009, 2010  t.e.m. 2013 en 2014  t.e.m. 2015) 
samen op kaart gezet. Deze waarnemingen werden  ‘gestapeld’, waarbij de  recente waarnemingen onderaan 
liggen, de oudste bovenaan.  
 
Algemene bespreking 

- De oude bolwerken van de soort komen duidelijk naar voor als clusters van zowel historische als 
recente  waarnemingen  (Enamebos,  Metapopulatie  Zoniën  ‐  Dijle  –  Meerdaalwoud, 
Kempenbroek). 

- Vanaf 2010 is er een duidelijke uitbreiding zichtbaar. De kerngebieden (m.u.v. Enamebos) kennen 
duidelijk een ‘verbreding’ van waarnemingen. Daarnaast worden er enkele nieuwe brongebieden 
gevormd die herbevestigd worden door meerdere waarnemingen t.e.m. 2015 (bv . Groene Vallei, 
Polsmeersen en Domeinbos) 

- Naast  de  vorming  van  nieuwe  brongebieden  zijn  er  vanaf  2010  opvallend  veel  geïsoleerde 
waarnemingen met een grote  ruimtelijke  spreiding. Deze waarnemingen hebben betrekking op 
zwervers en mogelijk ook waarnemingen van vlinders die deel uitmaken van kleine populaties die 
zich recent hebben kunnen vestigen. 

- Ook in 2016, na afloop van het project, werden tal van bijkomende waarnemingen verricht zowel 
binnen  de  oude  bolwerken,  de  nieuwe  brongebieden  en  ook  de  trend  van  losse  geïsoleerde 
waarnemingen wordt duidelijk doorgezet.   

 
De toegenomen frequentie en ruimtelijke spreiding van waarnemingen van de Grote weerschijnvlinder 
maakt duidelijk dat de soort het goed doet in Vlaams‐Brabant en in Vlaanderen in zijn geheel. 
Indien de huidige tendens zich voortzet zullen er in de nabije toekomst ongetwijfeld nog nieuwe populaties 
bijkomen. De potentiekaarten in de volgende hoofdstukken kunnen werpen een blik op de potentievolle 
gebieden voor de soort.   
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Figuur 46 ‘Gestapelde’ verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaanderen van de 
perioden; historische gegevens t.e.m. 2009, 2010-2013 en 2014  t.e.m. 2015 

 

 
Figuur 47 ‘Gestapelde’ verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams-Brabant van de 
perioden; historische gegevens t.e.m. 2009, 2010-2013 en 2014  t.e.m. 2015 
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3.2 Resultaten van de biotoopstudie 

3.2.1 Algemeen 

De Grote weerschijnvlinder komt in Vlaanderen voornamelijk voor in grote bos‐ en natuurcomplexen en wordt 
gekoppeld  aan  vochtige,  beekbegeleidende  loofbossen  met  luwe  open  plekken  en  goed  ontwikkelde, 
gevarieerde bosranden. In donkere, gesloten bossen krijgt de soort geen kans. Door gebruik te maken van de 
recente  verspreidingsgegevens  en  het modeleren  van  potentieel  leefgebied  heeft  dit  onderzoek  heel  wat 
nieuwe info aan het licht gebracht over het geprefereerde biotoop van de soort. Deze resultaten komen verder 
aan bod. Maar het lijkt er alvast op dat de soort op vlak van bostype minder kieskeurig is dan voordien gedacht 
en vooral een goede verticale en horizontale structuur van bosbestanden belangrijk is. 
 
Naast de benodigde elementen binnen de bossfeer heeft de Grote weerschijnvlinder nog een aantal andere 
essentiële  ecologische  hulpbronnen  nodig  opdat  een  gebied  kan  fungeren  als  functioneel  leefgebied.  De 
beschikbaarheid van mineralenbronnen en honingdauw (zie 1.3.2.2 Voedsel) en de aanwezigheid van geschikte 
bruidsbomen is evenzeer van belang (1.3.2.3 Territorium‐ en baltsgedrag).  
 
De Grote weerschijnvlinder  komt  vaak  in dezelfde  gebieden  voor  als Bont dikkopje,  Eikenpage, Gehakkelde 
aurelia, Kleine ijsvogelvlinder en Koevinkje (Maes et al. 2013). 
 
 
 

 
 
Figuur 48: Een open plek in een groot boscomplex met verspreid staande bruidsbomen. Deze locatie in het Zoniënwoud vormt 
een goed voorbeeld van een geschikt leefgebied. (foto: Ilf Jacobs)  
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3.2.2 Analyse van het door de Grote weerschijnvlinder geprefereerde biotoop 

3.2.2.1 Aanpak 
 
In totaal werden er in Vlaanderen t.e.m. 2015 in de online databank www.waarnemingen.be 448 exemplaren 
van de Grote weerschijnvlinder doorgegeven met puntlocaties  (zie  Tabel  3: Overzicht  van het  totaal  aantal 
waargenomen  Grote  weerschijnvlinders  in  Vlaanderen    per  provincie    t.e.m.  2015    (bron: 
www.waarnemingen.be).   
 
Met  behulp  van  alle  puntlocaties  van  www.waarnemingen.be  en  de  laatste  versie  van  de  Biologische 
WaarderingsKaart  (BWK)  versie  2014  kon  een  analyse  gemaakt  worden  van  de  biotopen  waar  de  Grote 
weerschijnvlinder het meeste uit werd gemeld. Van de 448 gemelde Grote weerschijnvlinders kon voor 314 
exemplaren  de  BWK‐code  bepaald  worden.  De  overige  exemplaren  bevonden  zich  voornamelijk  in  het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een zone die niet werd opgenomen in de BWK‐analyse.  
 
Voor  een  totaallijst  van  de  voorkomende  BWK‐codes  waarbinnen  de  Grote  weerschijnvlinder  werd 
waargenomen wordt omwille van de omvang verwezen naar de Bijlagen. 
 

3.2.2.2 Voorkomen Grote weerschijnvlinder per ‘bwk-cluster-biotopen’ 
 
Uit de BWK‐analyse kwam een lange lijst van 314 BWK‐codes die gekoppeld waren aan een unieke puntlocatie. 
Er  werd  gebruik  gemaakt  van  Eenheid  1  daar  dit  het meest  voorkomende  BWK‐type  is  binnen  de  BWK‐
polygonen. Vermits de BWK‐codering erg verfijnd  is, werden de codes geclusterd  in gelijkaardige biotopen (= 
BWK‐cluster‐biotopen) om de verhouding tussen deze categorieën tastbaar te maken. Op deze manier werden 
alle  loofbossen  samen  geclusterd,  alle  gebouwen  en  industrie,  etc.  De  verschillende  categorieën  werden 
vergeleken op het voorkomen van Grote weerschijnvlinder (zie Tabel 5 ).  
 

Hieruit bleek dat de soort  (logischerwijze) het meeste werd waargenomen  in  loofbos  (44%). Een uitsplitsing 
per bostype  komt  later aan bod. Maar op het eerste  zicht  verrassend werd de  soort ook  in hoge aantallen 
aangetroffen bij bebouwing en industrie (20%) en Grasland en ruigten (12%).  
 
Dit is op zich echter niet verwonderlijk daar de soort binnen grote boscomplexen vaak specifiek op zoek gaat 
naar mineralenbronnen. Deze  zijn vaak  te vinden  in de onmiddellijke omgeving van bebouwing  (bv. oude 
muren, mesthoop,  geurende  substanties, etc). De meeste natuurliefhebbers  spenderen bovendien ook wel 
wat  tijd  in  hun  achtertuin waardoor  de  zoekinspanning  binnen  dit BWK‐type  groter  is  dan  voor  de  andere 
biotopen.  
 
Hetzelfde  verhaal  gaat  op  voor  de  Graslanden  en  ruigten.  Het  zijn  vaak  de  (half)open  zones  in  de 
boscomplexen  die  een  essentieel  onderdeel  vormen  van  het  leefgebied  van  tal  van  typische  bossoorten, 
zoals  de  Grote weerschijnvlinder.  Binnen  deze  zones  heerst  immers  vaak  een  goed microklimaat  en  zijn 
eventueel geschikte bosranden,  bruidsbomen en mineralenbronnen aanwezig.  
 
Tabel 5: Overzicht van het totaal aantal en percentage waargenomen Grote weerschijnvlinders binnen ‘BWK-cluster-biotopen’  

 

BWK‐cluster‐biotopen  Percentage %  som type 

Loofbos  44 137

bebouwing en industrie  20 64

Grasland en ruigten  12 38

Akker  7 23

Waterpartij  6 19

Kleine landschapselementen  4 11

Naaldbos  3 8

Park  2 7

Overig  2 7

Totaal  100 314
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Figuur 49 Voorkomen Grote weerschijnvlinder in de ‘bwk-cluster-biotopen’ 

 
 

 
 
Figuur 50 De soort wordt opvallend veel aangetroffen op muren van gebouwen, schuren, etc. Vaak zijn het gebouwen die 
gelegen zijn te midden, of in de directe omgeving, van het leefgebied van de soort (foto: Saxifraga, Marijke Verhagen) 
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3.2.2.3 Voorkomen Grote weerschijnvlinder binnen de loofbossen. 
 
Van de 314 geanalyseerde Grote weerschijnvlinders werden 137 exemplaren (=44%) waargenomen binnen het 
‘bwk‐cluster‐biotoop’  Loofbos  (zie  Tabel  6).  Dit  bwk‐clusterbiotoop werd  terug  open  getrokken  tot  op  het 
niveau van de belangrijkst bwk‐code (= Eenheid 1) van de bwk‐polygoon.  
 
Hieruit kwamen al snel de belangrijkste bostypes voor de soort naar voor. De 9 bwk‐types waar de soort het 
meest uit gemeld werd bevatten >85% van het totaal aantal waargenomen Grote weerschijnvlinders. 
 

In Tabel 6 (zie onder) worden de verschillende bwk‐types  
 
Tabel 6: Belangrijkste loofbos-types waarbinnen Grote weerschijnvlinder werd waargenomen. 

 

BWK_EENH1  BWK _GROF  Bwk‐naam  Aantal van Eenh1  % 

fs  beukenbossen  Zuur beukenbos 45  34,35

vn  vallei‐ en moerasbossen  Nitrofiel alluviaal elzenbos 19  14,50

qs  eikenbossen  Zuur eikenbos 13  9,92

qa  eikenbossen  Eiken‐haagbeukenbos 12  9,16

lhb  populierenbestanden  Populier met ondergroei 7  5,34

va  vallei‐ en moerasbossen  Alluviaal elzen‐essenbos 6  4,58

qe  eikenbossen 

Eiken‐haagbeukenbos met 
wilde hyacint 5  3,82

fs‐  beukenbossen 

Zuur beukenbos  (slecht 
ontwikkeld) 3  2,29

qs‐  eikenbossen 

Zuur eikenbos  (slecht 
ontwikkeld) 3  2,29

lh  populierenbestanden  Populierenbestanden 3  2,29

vm  vallei‐ en moerasbossen  Elzenbroek 3  2,29

fe  beukenbossen 

Beukenbos met wilde 
hyacint 2  1,53

qb  eikenbossen  Eiken berkenbos 2  1,53

vc  vallei‐ en moerasbossen  Bronbos 2  1,53

fa  beukenbossen 

Beukenbos met 
voorjaarsflora, zonder Wilde 

hyacint 1  0,76

lhi  populierenbestanden  Populierenbestanden 1  0,76

sm  struwelen  Struwelen 1  0,76

so  struwelen  Struwelen 1  0,76

sp  struwelen  Struwelen 1  0,76

va‐  vallei‐ en moerasbossen 

Alluviaal elzen‐essenbos
(slecht ontwikkeld) 1  0,76

      131  100,00

 
 



   
51

 
 

Figuur 51 Voorkomen Grote weerschijnvlinder in de belangrijkste loofbos(bwk)-types 

 

3.2.3 Beschrijving van de door Grote weerschijnvlinder geprefereerde bostypes  
(bron: www.ecopedia.be) 
 

3.2.3.1 Eiken-Beukenbossen op zure bodems 
 
Natura 2000 code: 9120 
Beschrijving: Deze  "Atlantische  zuurminnende beukenbossen met  Ilex  en  soms  ook  Taxus  in de ondergroei 
(Quercion  robori‐petraeae  of  Ilici‐Fagenion)"  komen  voor  op  zure  bodems  in  zowel  laagland  als montaan 
gebied, onder een vochtig Atlantisch klimaat. De variant die  in onze  streken voorkomt  is het  “Subatlantisch 
Beuken‐Eikenbos van vlaktes en heuvels met Hulst”. De boomlaag van dit bostype kan gedomineerd worden 
door Eik als gevolg van het vroegere middel‐ en hakhoutbeheer. Bij ontbreken of extensiveren van het beheer 
kunnen  Beuk  en  vaak  ook Hulst  spontaan  verjongen  in  deze  bestanden.  In  onze  streken  beantwoorden  de 
eikenmengbossen en Eiken‐Beukenbossen op voedselrijkere zand‐ en zandleemgronden, en de zuurminnende 
beukenbossen op uitgeloogde leempakketten het best aan dit type. 
Voorkomen: Dit  bostype,  en  zeker  goed ontwikkelde  vormen  ervan,  zijn  zeldzaam  in Vlaanderen. Het  type 
komt voor op de Vlaamse zandrug, in de Lage Kempen en op de tertiaire zandkoppen van het Brabants district. 
Enkele voorbeelden van goed ontwikkelde bossen van dit type zijn: 

‐ Wintereiken‐Beukenbos:  de  voedselarmere  delen  van  Meerdaalwoud  (Bierbeek);  Heverleebos 
(Leuven);  tertiaire  zandkoppen  in  Heuvelland,  Vlaamse  Ardennen  en  Hallerbos  (Halle); 
Buggenhoutbos; oud‐bossites in de Kempen: Grotenhout (Lille), Zoerselbos, enz. 

‐ Zomereiken‐Beukenbos:  delen  van  Wijnendalebos  (Torhout),  Houthulstbos,  Bellebargiebos 
(Assenede). 

‐ Gierstgras‐Beukenbos: Zoniënwoud, delen van Meerdaalwoud, Bertembos.  
 
Overeenkomst met BWK (Biologische Waarderingskaart) 
Zuur beukenbos (fs) 
Zuur eikenbos (qs) 
Beukenbos met voorjaarsflora, zonder Wilde hyacint (fa) 
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3.2.3.2 Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen 
 
Natura 2000 code: 91E0. 
 
Beschrijving:  Dit  habitattype  omvat  Elzen‐Essenbossen,  Elzenbroekbossen  en  Wilgenbossen,  die  vooral 
voorkomen op alluviale bodems  langs  rivieren en beken en  in moerassige depressies. Diverse  subtypes, die 
elkaar soms overlappen, kunnen in Vlaanderen worden onderscheiden:Bronbossen, Beekbegeleidende bossen, 
Elzenbroekbossen  (met drie  subtypes: Ruigte‐Elzenbos, Mesotroof broekbos  en het oligotroof broekbos)  en 
Zachthoutooibossen 
Voorkomen: De verschillende types komen in Vlaanderen verspreid en zeldzaam tot zeer zeldzaam voor: 

‐ Goudveil‐Essenbos: in de reliëfrijke gebieden van het Brabantse district. 
‐ Vogelkers‐Essenbos: alluvia langs waterlopen. 
‐ Essen‐Iepenbos: alluvia van grote rivieren (Schelde, Leie, enz.); oud‐boskernen zijn zeer zeldzaam. 
‐ Ruigte‐elzenbos: verspreid in valleigebieden, vaak jonge verbossingen. 
‐ Eutroof kalk‐elzenbroek komt o.a. voor in de Moervaartdepressie (Moerbeke). 
‐ Mesotroof elzenbroek: zeldzaam, bv. Coolhembos (Puurs), Vallei van de Zwarte Beek (Beringen), Oude 

stadswallen van Damme. 
‐ Oligotroof elzenbroek: zeldzaam, bv. Ziepbeekvallei te Lanaken. 
‐ Permanente zachthoutooibossen: zeldzaam, bv. zoetwatergetijdengebied van de Zeeschelde, in 

mindere mate ook langs de Grensmaas en in andere valleigebieden. 
Overeenkomst met BWK (Biologische Waarderingskaart) 

‐ Elzenbroek (vm) 
‐ Bronbos (vc) 
‐ Vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (sf) 
‐ Elzen‐eikenbos (vf) 
‐ Nitrofiel alluviaal elzenbos (vn) 
‐ Alluviaal elzen‐essenbos (va) 

 

3.2.3.3 Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint  
 
Natura 2000 code: 9130. 
Beschrijving:  Dit  habitattype  omvat  de  beukenbossen  met  een  goed  ontwikkelde  voorjaarsflora,  die 
voorkomen  op  pH‐neutrale  bodems met  een  goed  verteerde  humuslaag.  In  Vlaanderen  onderscheiden we 
twee subtypes. 

‐ Een type met Eenbloemig parelgras en Lievevrouwebedstro  in de kruidlaag. Goed ontwikkeld vind  je 
dit enkel in de Voerstreek. Kleine plekjes niet zo goed ontwikkeld vind je ook in de Vlaamse Ardennen. 

‐ Een  tweede  type  waarbij  tapijten  van  Wilde  hyacint  karakteristiek  zijn.  Daarnaast  komt  veel 
Wijfjesvaren voor, evenals Bosanemoon, en op vochtige plaatsen ook Daslook. 

Voorkomen: Het Parelgras‐Beukenbos is uiterst zeldzaam en is vrijwel beperkt tot de rijke (colluviale) zones in 
de  bossen  van  de  Voerstreek.  Fragmenten  komen  voor  in  het  Brabantse  district  in  het  Boelarebos  en  het 
Raspaillebos te Geraardsbergen en in het Zoniënwoud. 
Het beukenbos met Wilde hyacint  is eveneens zeldzaam en omvat bossen op  leem en  rijke zandleem  in het 
Heuvelland, de Vlaamse Ardennen en het westen van Brabant (zoals het Hallerbos te Halle en Bos Ter Rijst te 
Pepingen). 
Overeenkomst met BWK (Biologische Waarderingskaart) 

‐ Eiken‐haagbeukenbos met wilde hyacint (qe) 
‐ Eiken‐haagbeukenbos (qa) 
‐ Beukenbos met wilde hyacint (fe) 
‐ Beukenbos met voorjaarsflora, zonder Wilde hyacint (fa) 
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3.2.3.4 Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint 
 
Natura 2000 code: 9160 
Beschrijving: Dit habitattype bevat  in Vlaanderen twee bostypes. Een type op zure voedselarme  leembodem 
met zuurtolerante voorjaarsflora als Bosanemoon, Grote muur en Gele dovenetel en een type op minder zure 
iets voedselrijke bodem met soorten als Bosbingelkruid, Slanke sleutelbloem, Eenbes en Daslook. 
Voorkomen:  Deze  bossen  komen  voor  op  valleibodems,  depressies  en  zones  grenzend  aan  rivier‐  en 
beekbegeleidende bossen, maar ook hellingbossen en plateaubossen met bodems met een hangwatertafel. 
Dit bostype  is zeldzaam  in Vlaanderen. Het zwaartepunt van de verspreiding  ligt  in de  leemstreek van Oost‐ 
Brabant en Limburg (Meerdaalwoud, Haspengouwse bossen, enz.). Ook elders in Vlaanderen is het type aan te 
treffen, vaak op de overgangszone naar alluviaal bos. 
Overeenkomst met BWK (Biologische Waarderingskaart) 
Eiken‐haagbeukenbos (qa) 
 

3.2.4 Potentiebepaling van gebieden op basis van biotooppreferenties 

 

3.2.4.1 Inleiding  
 
Het  kunnen  berekenen welke  zones  een  potentieel  geschikt  (onderdeel  van  een)  leefgebied  voor  de Grote 
weerschijnvlinder kunnen vormen, is bijzonder nuttig. Indien deze oefening met de nodige nauwkeurigheid kan 
uitgevoerd worden, kan zulke potentiebepaling ons helpen om: 

‐ Gericht naar de soort op zoek te gaan indien de soort nog niet vastgesteld werd in een bepaald gebied 
of zone van een bestaand leefgebied 

‐ Potentievolle  locaties  kunnen  beheerd  worden  met  de  ecologische  vereisten  van  de  Grote 
weerschijnvlinder  in  het  achterhoofd  waarbij  specifieke  beheermaatregelen  kunnen  worden 
uitgevoerd. Dit kan leiden tot de ondersteuning van een bestaande populatie of het vergroten van een 
succesvolle kolonisatie van een gebied omwille van een verhoogde geschiktheid. 

 
Voor  de  potentiebepaling  van  een  bepaalde  zone  of  gebied  voor  de  soort  werd  gewerkt  op  basis  van  2 
modellen: het Grote weerschijnvlinderModel (INBO) en het gdx‐model Grote weerschijnvlinder (VITO/INBO). 
 
De modellen worden in de volgende onderdelen kort en bondig voorgesteld. 
 
 

3.2.4.2 Potentiebepaling via Grote weerschijnvlinderModel (INBO)  
 
Dit  model  is  gebaseerd  op  de  gekende  verspreiding  waarop  vervolgens  met  5  verschillende 
modelleertechnieken een "gemiddelde aanwezigheid" wordt berekend. 
 
Volgens  dit  verspreidingsmodel  berekend met waarnemingen  t.e.m.  2010  (Maes  et  al.  2013)  bleken  204 
kilometerhokken  geschikt  voor de Grote weerschijnvlinder.  In 20  van deze  kilometerhokken werd de Grote 
weerschijnvlinder  ook  feitelijk  waargenomen  in  de  periode  2001‐2010  (10%).  Van  de  184  geschikte 
kilometerhokken  waarin  de  Grote  weerschijnvlinder  niet  werd  waargenomen,  werden  er  33  (18%)  als 
bereikbaar beschouwd (Maes et al. 2013). 
 
In  dit  model  werd  gewerkt  met  waarnemingen  t.e.m.  2010.  Zoals  in  het  hoofdstuk  met  de 
verspreidingsgegevens  aan  bod  komt,  is  de  soort  de  laatste  vijf  jaar  sterk  vooruit  gegaan.  Daardoor  is 
onderstaande kaart momenteel achterhaald.  In dit model werd de vlinder bovendien beschouwd als weinig 
mobiel. Dit is naar alle waarschijnlijkheid een (ruime) onderschatting van de verspreidingscapaciteit van de 
soort.  
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Figuur 52 Recente verspreiding (2001-2010) van de soort (zwart) met weergave van de potentieel geschikte kilometerhokken 
(oranje) en de potentieel geschikte kilometerhokken die volgens het model bereikbaar zijn voor de soort (groen) (bron: Maes et 
al. 2013). 

 

3.2.4.3 Potentiebepaling via gdx-model Grote weerschijnvlinder(VITO/INBO)  
 
Algemeen 
 
Het gdx‐model Grote weerschijnvlinder (VITO/INBO) is een model waarmee op vrij hoge resolutie (20m) en op 
basis van de ecologie potentievolle zones afgebakend worden.  
Het script staat weergegeven in Conclusies  
 
Het script van het gdx‐model werd aangepast met behulp van de laatste inzichten over de soort (zowel op vlak 
van verspreiding als leefgebied) en expert judgement. Uit het model komen bosgebieden naar voor met een 
grote ruimtelijke spreiding over gans Vlaanderen. Een ruime meerderheid van de waarnemingen van Grote 
weerschijnvlinder werden verricht binnen de geselecteerde bosgebieden. Het model blijkt dus een goede 
potentiebepaling te vormen voor de soort.  
 
De toekomst zal uitwijzen of het model nog kan verfijnt worden. Hoe meer waarnemingen van de soort verricht 
worden hoe meer deze kunnen bijdragen tot een betere beeldvorming op het geschikte leefgebied. Binnen dit 
model werd momenteel geen rekening gehouden met de kolonisatiecapaciteit van de soort. Hoewel zwervers 
werden waargenomen ver van gekende populaties blijven de potentievolle bossen in de nabijheid van gekende 
bolwerken de grootste kanshebbers om succesvol gekoloniseerd te worden.   



   
55

Tabel 7.  
 
De belangrijkste parameters van het model: 

‐ De geselecteerde BWK‐habitattypes bestaan uit fa, fs,  lhb, qa, qb, qe, qs, sf, so, va, vf, vn en 91E0 
(Natura 2000 code).  

‐ Er vindt een clustering plaats van alle biotopen met een onderlinge afstand van maximaal 50m. 
‐ Er wordt gewerkt met drainageklassen 1‐15.   
‐ Het leefgebied moet minstens 5ha groot zijn 

 
Conclusies  
 
Het script van het gdx‐model werd aangepast met behulp van de laatste inzichten over de soort (zowel op vlak 
van verspreiding als leefgebied) en expert judgement. Uit het model komen bosgebieden naar voor met een 
grote ruimtelijke spreiding over gans Vlaanderen. Een ruime meerderheid van de waarnemingen van Grote 
weerschijnvlinder werden verricht binnen de geselecteerde bosgebieden. Het model blijkt dus een goede 
potentiebepaling te vormen voor de soort.  
 
De toekomst zal uitwijzen of het model nog kan verfijnt worden. Hoe meer waarnemingen van de soort verricht 
worden hoe meer deze kunnen bijdragen tot een betere beeldvorming op het geschikte leefgebied. Binnen dit 
model werd momenteel geen rekening gehouden met de kolonisatiecapaciteit van de soort. Hoewel zwervers 
werden waargenomen ver van gekende populaties blijven de potentievolle bossen in de nabijheid van gekende 
bolwerken de grootste kanshebbers om succesvol gekoloniseerd te worden.   
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Tabel 7:Script van het gdx-model Grote weerschijnvlinder (VITO/INBO) 

 
Vlaanderen_20m.asc 
 
// baken geschikte biotopen af 
 
assign(GroteWeerschijnvlinder_habitattype, bwk(fa%, fs%, lhb%, qa%, qb%, qe%, qs%, sf%, so%, va%, vf%, vn%, 91E0%)) 
 
//clustering? Alle biotoop op een onderlinge afstand van maximaal 50m 
 
//vochtige bodems 
//assign(vocht, 'bodem_drainage.asc') 
assign(GroteWeerschijnvlinderVocht, OrEq('bodem_drainage.asc', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)) 
 
assign(GroteWeerschijnvlinder_leefgebied1, and(GroteWeerschijnvlinder_habitattype, GroteWeerschijnvlinderVocht)) 
 
deleteVariable(GroteWeerschijnvlinderVocht) 
 
assign(GroteWeerschijnvlinder_leefgebied1_cluster, fuzzyClusterIdU(GroteWeerschijnvlinder_leefgebied1, 100, meter)) 
 
deleteVariable(GroteWeerschijnvlinder_habitattype) 
deleteVariable(GroteWeerschijnvlinder_leefgebied1) 
 
// leefgebiedbiotoop moet minstens 5 ha groot zijn 
 
assign(GroteWeerschijnvlinder_leefgebied, cFilterGeArea(GroteWeerschijnvlinder_leefgebied1_cluster, 5, hectare)) 
 
write('GroteWeerschijnvlinder_leefgebied.asc', if(GroteWeerschijnvlinder_leefgebied, GroteWeerschijnvlinder_leefgebied1_cluster, 0)) 
 
deleteVariable(GroteWeerschijnvlinder_leefgebied1_cluster) 
deleteVariable(GroteWeerschijnvlinder_leefgebied) 
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Figuur 53 Potentieel leefgebied voor de Grote weerschijnvlinder in Vlaanderen bepaald met behulp van het gdx-model (VITO/INBO) 
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Figuur 54 Potentieel leefgebied voor de Grote weerschijnvlinder bepaald met behulp van het gdx-model (VITO/INBO – Detail Vlaams-Brabant   
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3.3 Bespreking van de  Vlaams‐Brabantse populaties van de Grote 
weerschijnvlinder 

3.3.1 Algemeen 
 
In  Vlaams‐Brabant  zijn  er momenteel  8  locaties waarvan  voldoende  indicaties  zijn  om  op  zijn minst  te 
vermoeden  dat  er  populaties  van  de  Grote  weerschijnvlinder  aanwezig  zijn.  In  al  deze  locaties  werden 
minstens  2  verschillende  individuen  gezien,  verspreid  over meer  dan  1  jaar.  Binnen  Vlaams‐Brabant  is  de 
grootste  Vlaamse  populatie  van  de  soort  aanwezig  in  de  metapopulatie  ‘Zoniënwoud  –  Dijlevallei  – 
Meerdaalwoud’. Verder vormt de laatste jaren ook de ‘Groene Vallei’ een bolwerk voor de soort. In de andere 
gebieden zijn hoogstwaarschijnlijk (minstens tijdelijke en/of kleine) populaties aanwezig (recente kolonisaties). 
 
 

3.3.2 Populatiestructuur Vlaams-Brabant 
 
In  Tabel  8 wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  aanwezige  populaties  Grote weerschijnvlinder  in  Vlaams‐
Brabant. Via onderstaande kaarten (zie Figuur 53 ‐ 57) wordt de populatiestructuur visueel voorgesteld. 
 
Tabel 8 Overzicht van de populaties Grote weerschijnvlinder aanwezig in Vlaams-Brabant 

 

Code   Naam  Opp. (ha)
 
Type populatie  Totaal #  Totaal # 2016 

1  Raspaille/Karkoolbos  1527
Tijdelijke populatie/recente 
kolonisatie  3  0

2  Liedekerkebos  1428
Tijdelijke populatie/recente 
kolonisatie  3  1

3  Gaasbeek‐Groenenberg  1975
Tijdelijke populatie/recente 
kolonisatie  4  0

4  Hallerbos ‐ Halle  4611
Tijdelijke populatie/recente 
kolonisatie  4  0

5  Benedenloop Dijle  2335
Tijdelijke populatie/recente 
kolonisatie  2  0

6  Groene Vallei  5385 Bronpopulatie  17  1

7 
Metapopulatie Zoniënwoud ‐ Dijlevallei ‐ 
Meerdaalwoud  26679

Bronpopulatie 
243  36

8  Bossen Lubbeek  2381
Tijdelijke populatie/recente 
kolonisatie  3  0

 
De  populatiestructuur  (populaties  en  geïsoleerde  waarnemingen)  van  Grote  weerschijnvlinder  in  Vlaams‐
Brabant  op  basis  van  buffergebieden  van  2km wordt weergegeven  in  Figuur  55.  De  informatie  achter  de 
nummering van de gebieden is terug te vinden in Tabel 9.  
 
De  ‘gestapelde’  waarnemingspunten  van  Grote  weerschijnvlinder  in  Vlaams‐Brabant  voor  de  verschillende 
perioden  (t.e.m.  2009,  2010‐2013  en  2014‐2015) worden weergegeven  in  Figuur  56. Meer  uitleg  over  de 
tendensen  van  de  soort  is  reeds  omschreven  in  hoofdstuk  3.1.7  Weergaven  van  ‘gestapelde’ 
verspreidingsgegevens uit www.waarnemingen.be. 
 
 ‘Gestapelde’  bufferzones  van  3km  rond  de  verspreidingsgegevens  van  Grote  weerschijnvlinder  uit 
www.waarnemingen.be voor Vlaams‐Brabant van de perioden; historische gegevens t.e.m. 2009, 2010‐2013 en 
2014  t.e.m. 2015  worden weergegeven in Figuur 57   
 
De densiteit van waarnemingen van Grote weerschijnvlinder in Vlaams‐Brabant wordt weergegeven op zowel 
UTM1‐ als UTM5‐niveau (Figuur 58 en 59) 
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Figuur 60 Populatiestructuur (populaties en geïsoleerde waarnemingen) van Grote weerschijnvlinder in Vlaams-Brabant op 
basis van buffergebieden van 2km. 
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Figuur 61 ‘Gestapelde’ waarnemingspunten van Grote weerschijnvlinder in Vlaams-Brabant voor de perioden (t.e.m. 2009, 
2010-2013 en 2014-2015) 

 

 
 
Figuur 62  ‘Gestapelde’ bufferzones van 3km rond de verspreidingsgegevens van Grote weerschijnvlinder uit 
www.waarnemingen.be voor Vlaams-Brabant van de perioden; historische gegevens t.e.m. 2009, 2010-2013 en 2014  t.e.m. 
2015 
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Figuur 63 Densiteit van waarnemingen van Grote weerschijnvlinder in Vlaams-Brabant op UTM1-niveau. 

 
 

 
 
Figuur 64 Densiteit van waarnemingen van Grote weerschijnvlinder in Vlaams-Brabant op UTM5-niveau. 
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3.3.3 Detailinformatie van de verschillende populaties van Grote weerschijnvlinder in  

Vlaams-Brabant 

 

3.3.3.1 Algemeen 
 
In dit onderdeel wordt  in detail  ingegaan op de  verspreiding, waarnemingen,  locale  ‘hotspots’ en potenties 
voor  de  Grote  weerschijnvlinder  binnen  de  tijdens  de  projectperiode  (2014‐2015)  afgebakende  Vlaams‐
Brabantse populaties. 

 

  

3.3.3.2 Raspaille/Karkoolbos 
 
De populatie  ‘Raspaille/Karkoolbos’  is gesitueerd  in het uiterste zuidwesten van de provincie Vlaams‐Brabant 
en bevindt zich grotendeels binnen de provincie Oost‐Vlaanderen. De soort werd op twee verschillende data 
waargenomen  in 2011 en één keer  in de  loop van 2015. Na afloop van het project werd de soort niet meer 
waargenomen binnen de populatiegrenzen.  
 
De populatie ligt in de directe omgeving van de Oost‐Vlaamse/Henegouwse populatie ‘Dender ten zuiden van 
Geraardsbergen’  en potentievolle bosgebieden  in Henegouwen  (Lessines/Acren).    Tijdens de projectperiode 
werd  Grote  weerschijnvlinder  tevens  waargenomen  binnen  de  populatie  ‘Dender  ten  zuiden  van 
Geraardsbergen’. Echter omwille van het gering aantal waarnemingen wordt de populatie opgenomen  in de 
categorie  “Tijdelijke  populatie/recente  kolonisatie”.  Echte  hotspots  voor  de  soort  kunnen  op  basis  van  de 
huidige waarnemingen nog niet afgebakend worden.  
 
Door optimalisatie van de bosbestanden doormiddel van gerichte beheermaatregelen  in combinatie met een 
verbeterde  connectiviteit  heeft  deze  ruimere  regio  de  potenties  om  uit  te  groeien  tot  een  middelgrote 
metapopulatie.  
 
De waarnemingen van de soort, de afbakening van de populaties op basis van een buffer van 2km en een 
weergave van potentievolle biotopen voor de Grote weerschijnvlinder in de ruime omgeving worden 
weergegeven via onderstaande kaarten; 
 

- Figuur 65 Potentiekaart via gdx‐model (VITO/INBO) voor populatie Raspaille/Karkoolbos 
- Figuur  66  Potentiekaart  leefgebied  op  basis  van  BWK  (versie  2014)  voor  populatie 

Raspaille/Karkoolbos 
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Figuur 67 Potentiekaart via gdx-model (VITO/INBO) voor populatie Raspaille/Karkoolbos 

 

 
 
Figuur 68 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie Raspaille/Karkoolbos 
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3.3.3.3 ‘Liedekerkebos’ 
 
De populatie ‘Liedekerkebos’ is gesitueerd in het westen van de provincie Vlaams‐Brabant.  
De  Grote  weerschijnvlinder  werd  voor  het  eerst  gemeld  in  de  loop  van  2014  net  ten  zuiden  van  het 
Liedekerkebos. De binnengekomen melding had betrekking op een dood aangetroffen exemplaar in een serre 
(aanwezig  sinds  zomer  2013).  Op  basis  van  deze  waarneming  werd  gericht  naar  de  soort  gezocht  in  het 
dichtstbijzijnde bosgebied nl. het Liedekerkebos. Begin juli 2015 werd een kraakvers mannetje aangetroffen in 
het gebied. De vlinder werd waargenomen in de centrale dreef door het gebied en was druk in de weer met het 
opzuigen van mineralen. De waarneming van een kraakvers exemplaar bij het begin van het vliegseizoen vormt 
een  sterke  indicatie  dat  de  soort  zich  effectief  voortplant  in  (de  onmiddellijke  omgeving  van)  het 
Liedekerkebos. Ook  in 2016, na afloop van het project, werd de soort waargenomen binnen de  in dit project 
afgebakende populatiegrenzen (in het uiterste noorden). De waarneming bevond zich net ten zuiden van het 
natuurgebied ‘De Valier’, een gebied dat als potentievol naar voor kwam uit de potentie‐inschattingen. 
 
De populatie ligt enigszins geïsoleerd. In de ruimere omgeving zijn echter potentievolle bosgebieden aanwezig 
langs de Dender (vnl. natuurgebied Wellemeersen). Het Kluisbos (Erembodegem ‐ Oost‐Vlaanderen) en verder 
naar het noorden het Kravaalbos  te Asse vormen  tevens beloftevolle bosgebieden.  In 2016 werd een Grote 
weerschijnvlinder waargenomen in de directe omgeving van het Kravaalbos.  
 
Omwille  van  het  gering  aantal  waarnemingen  wordt  de  populatie  opgenomen  in  de  categorie  ‘Tijdelijke 
populatie/recente kolonisatie’. Echte hotspots voor de  soort kunnen op basis van de huidige waarnemingen 
nog niet afgebakend worden. De centrale dreef in het Liedekerkebos lijkt een geschikte locatie om gericht op 
zoek  te gaan naar de soort o.w.v. de centrale  ligging en de  functie als  langgerekte open plek  in het bos. De 
bosstructuur  van  het  natuurgebied  ‘De  Valier’  lijkt  omwille  van  een  grote  verticale  als  horizontale 
structuurvariatie tevens erg geschikt om op zoek te gaan naar de soort.  
 
In het  Liedekerkebos werden  recent boswerkzaamheden uitgevoerd waarbij meer open plekken en mantel‐
zomen zullen ontstaan. Hierdoor zullen de kansen voor de soort ongetwijfeld toenemen.  
 
De waarnemingen van de soort, de afbakening van de populaties op basis van een buffer van 2km en een 
weergave van potentievolle biotopen voor de Grote weerschijnvlinder in de ruime omgeving worden 
weergegeven via onderstaande kaarten; 
 

- Figuur 69 Potentiekaart via gdx‐model (VITO/INBO) voor populatie ‘Liedekerkebos’ 
- Figuur 70 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Liedekerkebos’ 
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Figuur 71 Potentiekaart via gdx-model (VITO/INBO) voor populatie ‘Liedekerkebos’ 

 

 
 
Figuur 72 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Liedekerkebos’ 
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3.3.3.4 ‘Gaasbeek ‒ Groenenberg’ 
 
Het gebied ‘Gaasbeek – Groenenberg’ is centraal gelegen in het Pajottenland. Waarnemingen van Grote 
weerschijnvlinder werden verricht in het noordelijk deel van het gebied (Vallei van de Laarbeek in Vlezenbeek) 
in zowel 2013 als in 2015 tijdens een gerichte zoekactie.  In de noordelijke rand van het Domein van Gaasbeek 
gelegen te Gaasbeek werd in de loop van 2014 tot twee maal toe een exemplaar gemeld. Na afloop van het 
project werd de soort niet meer waargenomen binnen de afgebakende populatiegrenzen en enigszins 
verassend evenmin in de ruime regio van het Pajottenland. 
 
Omwille  van  het  gering  aantal  waarnemingen  wordt  de  populatie  opgenomen  in  de  categorie  “Tijdelijke 
populatie/recente kolonisatie”. De vallei van de Laarbeek vormt omwille van zijn waarnemingen gespreid over 
twee verschillende jaren één van de meest potentievolle zones om gericht op zoek te gaan naar de soort. 
  
Het  Pajottenland  staat  bekend  om  zijn  gaaf  landschap.  Voor  de Grote weerschijnvlinder  vormt  de  geringe 
connectiviteit tussen de verschillende gebieden een belangrijk knelpunt. Daarnaast vormt de optimalisatie van 
de  bosbestanden  doormiddel  van  gerichte  beheermaatregelen  een  kans  om  te  komen  tot  een  gezondere 
metapopulatie‐structuur.  
 
De waarnemingen van de soort, de afbakening van de populaties op basis van een buffer van 2km en een 
weergave van potentievolle biotopen voor de Grote weerschijnvlinder in de ruime omgeving worden 
weergegeven via onderstaande kaarten; 
 

- Figuur 73 Potentiekaart via gdx‐model (VITO/INBO) voor populatie ‘Gaasbeek – Groenenberg’ 
- Figuur  74  Potentiekaart  leefgebied  op  basis  van  BWK  (versie  2014)  voor  populatie  ‘Gaasbeek  – 

Groenenberg’ 
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Figuur 75 Potentiekaart via gdx-model (VITO/INBO) voor populatie ‘Gaasbeek – Groenenberg’ 

 

 
 
Figuur 76 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Gaasbeek – Groenenberg’ 
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3.3.3.5 ‘Hallerbos‒Halle’ 
 
De populatie ‘Hallerbos –Halle ’ is gesitueerd ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   
De Grote weerschijnvlinder werd vijf keer gemeld binnen dit taalgrens‐overschrijdend gebied.  Twee keer werd 
de soort gemeld  in 2011, één keer  in 2012 en twee keer  in 2013.    In 2015, werden tijdens de projectperiode 
twee  exemplaren  op  één  dag  gemeld  uit  de  kern  van  het  bosgebied  Hallerbos.  Gezien  de  relatief  grote 
concentratie aan potentievol bos  in de  regio en de nabijheid  tot het bolwerk  ‘Metapopulatie Zoniënwoud  ‐ 
Dijlevallei – Meerdaalwoud’, is dit een eerder bescheiden aantal. Na afloop van het project werd de soort niet 
meer gemeld uit het gebied, evenmin uit de directe omgeving. 
 
Omwille  van  het  gering  aantal  waarnemingen  wordt  de  populatie  opgenomen  in  de  categorie  ‘Tijdelijke 
populatie/recente kolonisatie’.  
 
De waarnemingen van de soort, de afbakening van de populaties op basis van een buffer van 2km en een 
weergave van potentievolle biotopen voor de Grote weerschijnvlinder in de ruime omgeving worden 
weergegeven via onderstaande kaarten; 
 

- Figuur 77 Potentiekaart via gdx‐model (VITO/INBO) voor populatie ‘Hallerbos – Halle’ 
- Figuur 78 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Hallerbos – Halle’ 
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Figuur 79 Potentiekaart via gdx-model (VITO/INBO) voor populatie ‘Hallerbos – Halle’ 

 

 
 
Figuur 80 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Hallerbos – Halle’ 
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3.3.3.6 ‘Benedenloop Dijle’ 
 
De populatie ‘Benedenloop Dijle’ is gesitueerd in het noorden van de provincie Vlaams‐Brabant.  
De Grote weerschijnvlinder werd  voor  het  eerst  gemeld  in  de  loop  van  2013 waarbij  een  dood  exemplaar 
gevonden werd naast een verkeersas  te Rijmenam – Bonheiden.  In 2015 werd het voorkomen van de  soort 
bevestigd door een waarneming meer naar het westen in het deelgebied Mispeldonk – Suyssels.    
In  2016,  na  afloop  van  het  project,  werd  de  soort  niet  meer  waargenomen  binnen  de  in  dit  project 
afgebakende populatiegrenzen. In de iets ruimere regio werd de soort in 2016 echter gemeld uit de Dijlevallei 
ter  hoogte  van  Haacht.  Net  ten  noorden  van  Bonheide  werd  tevens  een  Grote  weerschijnvlinder 
waargenomen.  
 
Omwille  van  het  gering  aantal  waarnemingen  wordt  de  populatie  opgenomen  in  de  categorie  ‘Tijdelijke 
populatie/recente kolonisatie’.  
 
Het is een vrij heterogene zone waarbij de min of meer de grens vormt tussen de Kempen in het noorden en de 
gebieden met zwaardere bodem  in het zuiden. De vallei van de Dijle en verder oostwaarts de Demer worden 
gekenmerkt  door  zowel  open  als  gesloten  alluviale  systemen.  Veel  van  de  bossen  zijn  voormalige 
populierenaanplanten die onder invloed van de tijd en het gevoerde beheer stelselmatig evolueren naar meer 
natuurlijke valleibossen met een heterogene verticale en horizontale structuur. Het is waarschijnlijk slechts een 
kwestie van tijd vooraleer de Grote weerschijnvlinder voorkomt als een metapopulatie in de Benedenloop van 
de Dijle (en Demer). 
 
De waarnemingen van de soort, de afbakening van de populaties op basis van een buffer van 2km en een 
weergave van potentievolle biotopen voor de Grote weerschijnvlinder in de ruime omgeving worden 
weergegeven via onderstaande kaarten; 
 

- Figuur 81 Potentiekaart via gdx‐model (VITO/INBO) voor populatie ‘Benedenloop Dijle’ 
- Figuur 82 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Benedenloop Dijle’ 

 
 
 
   



   
72

 
 
Figuur 83 Potentiekaart via gdx-model (VITO/INBO) voor populatie ‘Benedenloop Dijle’ 

 

 
 
Figuur 84 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Benedenloop Dijle’ 
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3.3.3.7 ‘Groene Vallei’ 
 
De populatie ‘Groene Vallei’ is gesitueerd ten noordoosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
In totaal werden binnen de populatiegrenzen van het gebied reeds 17 Grote weerschijnvlinders gemeld t.e.m. 
2015.  De  Grote  weerschijnvlinder  werd  voor  het  eerst  gemeld  in  de  loop  van  2011  en  dit    zowel  in  de 
Molenbeekvallei te Erps‐Kwerps   als net ten zuiden van de  luchthaven te Zaventem. Vanaf dat moment gaat 
het aantal waarnemingen in stijgende lijn.  
 
De  soort  wordt  gemeld  uit  een  ruime  regio,  de  meeste  waarnemingen  worden  echter  verricht  uit  het 
gevarieerde bos‐ en hooilandcomplex Silsombos‐Molenbeekvallei (Nederokkerzeel en Erps‐Kwerps).  
In het  Silsombos werd  in de  loop  van het project  een  ‘bruidslocatie’ ontdekt waar de  soort  gebruik maakt 
bruidsbomen. Op  deze  locatie werden  verschillende  keren  Grote weerschijnvlinders waargenomen waarbij 
minstens  twee  vlinders  tegelijkertijd  werden  waargenomen.  Door  gebruik  te  maken  van  sterk  geurende 
lokstoffen werden een aantal vlinders ook naar beneden gelokt op deze locatie. 
 
Door de frequentie en ruimtelijke spreiding van de waarnemingen over het ganse gebied, het aantreffen van 
verschillende vlinders samen rond bruidsbomen wordt het gebied opgenomen in de categorie ‘Bronpopulatie’. 
De ganse regio is goed op weg om te evolueren naar een robuuste metapopulatie. 
 
In de ruime regio wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering van de aanwezige biotopen, uitbreiding van 
de  verschillende  natuurkernen  als  een  verbeterde  onderlinge  connectiviteit.  Indien  deze  positieve  acties 
doorgezet worden stijgen de kansen voor de aanwezige populatie Grote weerschijnvlinder. In de toekomst kan 
er  gewerkt  worden  aan  een  verbeterde  verbinding  met  de  ‘Metapopulatie  Zoniënwoud  ‐  Dijlevallei  – 
Meerdaalwoud’  en naar natuurgebieden  ten noordwesten  van de huidige populatie  zoals het  Torfbroek  en 
Hellebos. 
 
Een deelgebied van de huidige populatie wordt gevormd uit een klein geïsoleerd bosgebied gelegen net  ten 
zuiden van de  luchthaven van Zaventem. Naast twee waarnemingen  in 2011 werd de soort hier tevens  in de 
loop van 2012 gemeld. De kans  is klein dat het hier over een voortplantingslocatie gaat, meer waarschijnlijk 
maken de waarnemingen deel uit van de grotere metapopulatie en/of zijn het zwervende individuen. 
 
In  2016,  na  afloop  van  het  project,  werd  de  soort  waargenomen  binnen  het  kerngebied  Silsombos‐
Molenbeekvallei.  Ook  ter  hoogte  van  gebied  ‘Eikenbos’  te  Bertem,  net  ten  zuiden  van  de  afgebakende 
populatiegrens, werd de soort in 2016 opgemerkt. 
 
De waarnemingen  van de  soort, de  afbakening  van de populaties op basis  van een buffer  van 2km en een 
weergave  van  potentievolle  biotopen  voor  de  Grote  weerschijnvlinder  in  de  ruime  omgeving  worden 
weergegeven via onderstaande kaarten; 
 

- Figuur 85 Potentiekaart via gdx‐model (VITO/INBO) voor populatie ‘Groene Vallei’ 
- Figuur 86 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Groene Vallei’ 
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Figuur 87 Potentiekaart via gdx-model (VITO/INBO) voor populatie ‘Groene Vallei’ 

 

 
 
Figuur 88 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Groene Vallei’ 
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3.3.3.8 ‘Metapopulatie Zoniënwoud - Dijlevallei ‒ Meerdaalwoud’ 
 
 
 

De robuuste populatie  ‘Metapopulatie Zoniënwoud  ‐ Dijlevallei – Meerdaalwoud’  is gesitueerd ten zuiden en 
ten  zuidoosten  van  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest.  Het  is  een  vrij  heterogene  zone  waarbinnen 
verschillende  biotopen  aanwezig  zijn. De  soort  blijkt  zowel  aanwezig  in  de  typische  oude  en  eerder  droge 
bossen van het Zoniënwoud als vochtige valleibossen in de Dijlevallei. 
 
Het besproken gebied  is één  van de gekende en historische bolwerkken  van de Grote weerschijnvlinder.  In 
totaal werden binnen de populatiegrenzen van het gebied reeds 243 Grote weerschijnvlinders waargenomen 
t.e.m. 2015.  De soort wordt verspreid gemeld uit de zone waarbinnen de metapopulatie aanwezig is, veruit de 
meeste waarnemingen worden echter verricht uit het robuuste boscomplex van het Zoniënwoud.  
 
In het boscomplex Zoniënwoud wordt de soort vooral waargenomen langs bospaden, open plekken en vijvers. 
Typisch voor de soort worden ze ook elk jaar gemeld op muren van gebouwen bij de opname van mineralen. 
Op minstens één  locatie werd een bruidsboom ontdekt die  verdedigd werd door een  territoriaal mannetje. 
Volgens  ingewijden  (o.a. ANB‐wachter Dirk Raes)  is de  soort de  laatste  jaren ook  in dit bolwerk  algemener 
geworden. 
 
Verder  naar het  oosten  vormen  ook  de Dijlevallei  en  het Meerdalwoud  belangrijke  deelgebieden  van  deze 
metapopulatie.  
 
Doordat het voorkomen van de soort  reeds  lang gekend  is uit deze  regio, door de  frequentie en  ruimtelijke 
spreiding  van de waarnemingen over het  ganse  gebied  en het  aantreffen  van  verschillende  vlinders  samen 
wordt  het  gebied  opgenomen  in  de  categorie  ‘Bronpopulatie’.  De  ganse  regio  vormt  een  robuuste 
metapopulatie.  
 
Het uitgevoerde bosbeheer in de grote boscomplexen is de laatste decennia erg geëvolueerd; van een eerder 
economische  naar  een  eerder  ecologische  bosbouw.  Door  het  veranderd  bosbeheer  is  er meer  en meer 
verticale en horizontale structuurvariatie aanwezig in de bossen wat de soort ten goede komt. In de toekomst 
kan  er  gewerkt worden  aan  een  verbeterde  connectiviteit met  de  populaties  ‘Groene  vallei’  en  richting  ‘ 
Hallerbos – Halle’. 
 
In  2016,  na  afloop  van  het  project,  werd    de  soort  nog  36  keer  waargenomen  binnen  de  afgebakende 
populatiegrenzen wat het belang van het gebied voor de soort onderstreept.  
 
De waarnemingen  van de  soort, de  afbakening  van de populaties op basis  van een buffer  van 2km en een 
weergave  van  potentievolle  biotopen  voor  de  Grote  weerschijnvlinder  in  de  ruime  omgeving  worden 
weergegeven via onderstaande kaarten; 
 

- Figuur  89  Potentiekaart  via  gdx‐model  (VITO/INBO)  voor  populatie  Metapopulatie  Zoniënwoud  ‐ 
Dijlevallei – Meerdaalwoud’ 

- Figuur  90  Potentiekaart  leefgebied  op  basis  van  BWK  (versie  2014)  voor  populatie Metapopulatie 
Zoniënwoud ‐ Dijlevallei – Meerdaalwoud’ 
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Figuur 91 Potentiekaart via gdx-model (VITO/INBO) voor populatie Metapopulatie Zoniënwoud - Dijlevallei – Meerdaalwoud’ 

 

 
 
Figuur 92 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie Metapopulatie Zoniënwoud - Dijlevallei – 
Meerdaalwoud’  
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3.3.3.9 ‘Bossen Lubbeek’ 
 
De populatie ‘Bossen Lubbeek’ is gesitueerd ten oosten van Leuven.  
 
De Grote weerschijnvlinder werd  tot nu  toe drie  keer waargenomen  in dit gebied. De  regio waarbinnen de 
populatiegrenzen werden afgebakend bestaat uit een relatief versnipperde mix van verspreid liggende bossen, 
valleigebieden en landbouw. 
 
In  2016,  na  afloop  van  het  project,  werd  de  soort  niet  meer  waargenomen  binnen  de  in  dit  project 
afgebakende populatiegrenzen.  In de  ruimere  regio werd de soort  in 2016 waargenomen  in Kessel‐Lo  in het 
Provinciedomein  Leopoldspark.  De  foto’s  die  gemaakt werden  van  dit  exemplaar  tonen  een  vrouwtje  dat 
mogelijk  eitjes  aan  het  afzetten  is! Verder werd de  soort  in  2016  tevens  gezien  aan  het  Kasteel  van Horst 
(Nieuwrode).   
 
Omwille  van  het  gering  aantal  waarnemingen  wordt  de  populatie  opgenomen  in  de  categorie  ‘Tijdelijke 
populatie/recente kolonisatie’. Naast de optimalisatie van suboptimale biotopen binnen de populatiegrenzen 
dient er ook gewerkt te worden aan een verbeterde connectiviteit met de robuuste populatie ‘Metapopulatie 
Zoniënwoud ‐ Dijlevallei – Meerdaalwoud’. 
 
De waarnemingen van de soort, de afbakening van de populaties op basis van een buffer van 2km en een 
weergave van potentievolle biotopen voor de Grote weerschijnvlinder in de ruime omgeving worden 
weergegeven via onderstaande kaarten; 
 

- Figuur 93 Potentiekaart via gdx‐model (VITO/INBO) voor populatie ‘Bossen Lubbeek’ 
- Figuur 94 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Bossen Lubbeek’ 
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Figuur 95 Potentiekaart via gdx-model (VITO/INBO) voor populatie ‘Bossen Lubbeek’ 

 

 
 
Figuur 96 Potentiekaart leefgebied op basis van BWK (versie 2014) voor populatie ‘Bossen Lubbeek’  
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4 Knelpunten en kansen 
4.1 Knelpunten 

4.1.1 Ontbossing 
 
De voorbije eeuwen zijn er veel bossen ontgonnen. Dit bracht niet alleen een vermindering van oppervlakte 
aan geschikt leefgebied met zich mee, maar ook een versnippering van wat er nog overbleef. Uitwisseling van 
individuen  tussen  geïsoleerde  populaties  wordt  hierdoor  verhinderd,  wat  funest  is  voor  de  genetische 
gezondheid van een populatie. Ook de kolonisatie van nieuwe geschikte gebieden wordt bemoeilijkt. 
 

4.1.2 Onoordeelkundig bosbeheer 
 
Het  bosgebruik  is  de  laatste  eeuw  sterk  veranderd.  Vroeger werd  een  groot  deel  van  de  Vlaamse  bossen 
beheerd als  (een  combinatie van) hakhout en middelhout. Dit  traditionele beheer veranderde, waardoor de 
oorspronkelijk  licht‐  en  structuurrijke  bossen  evolueerden  naar  donkere  hooghoutbossen  met  slecht 
ontwikkelde, rechte bosranden (zonder mantel‐zoomvegetatie en inhammen in de bosrand). 
De vrouwtjes leggen hun eitjes in de halfschaduw waar het relatief warm en vochtig is. Dit is het microklimaat 
dat ontstaat  in de  structuurrijke,  traditionele bossen.  In ons huidige  landschap  staan wilgen bijna  steeds  in 
open landschap, waar de rupsen gemakkelijker uitdrogen, of in de schaduw in het bos, waar het te koud is.  
 

4.1.3 Verdroging 
 
De vochtgraad  is een belangrijke factor; bossen waar de Grote weerschijnvlinder voorkomt hebben een hoge 
vochtgraad en de soort  is gevoelig voor verdroging (o.a.  in functie van ei‐afzet). Door ontwatering  in en rond 
leefgebieden treedt er verdroging op. De vochtige, beekbegeleidende bossen waarvan de soort afhankelijk  is, 
komen hierdoor in het gedrang. 
 

4.1.4 Verdichting 
 
De hoeveelheid licht is eveneens een belangrijke factor; in bossen waar de Grote weerschijnvlinder voorkomt, 
sluiten  de  boomkronen  niet  volledig,  waardoor  er  veel  licht  in  het  bos  doordringt.  Verdichting  van  de 
boomkruinen door dichtgroeien is een belangrijk knelpunt voor de Grote weerschijnvlinder.  
 

4.1.5 Eenvormigheid 
 
Variatie is een belangrijke factor; de bosranden waar de Grote weerschijnvlinder voorkomt, zijn erg gevarieerd 
en een hoge mate van variatie heeft een positieve invloed op het voorkomen van de belangrijkste waardplant. 
Het  ontstaan  van  strakke  bosranden  en  eenvormige  bossen  is  een  belangrijk  knelpunt  voor  de  Grote 
weerschijnvlinder. 
 

4.1.6 Onnatuurlijke predatiedruk 
 
In  verschillende  bronnen  wordt  melding  gemaakt  van  de  nadelige  invloed  van  nestkasten  voor  kleine 
zangvogels. De rupsen van de Grote weerschijnvlinder vallen vaak ten prooi aan vogels. Door het ophangen van 
nestkasten in bossen waar de Grote weerschijnvlinder voorkomt, kunnen meer rupsen opgegeten worden dan 
in  een  natuurlijke  situatie  het  geval  zou  zijn.  Het  stimuleren  van  een  hogere  dichtheid  aan  mezen  en 
vliegenvangers door het ophangen van nestkasten is daarom niet aan te raden.    
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4.2 Kansen 

4.2.1 Algemeen 
 
Recent onderzoek in de Nederlandse (voormalige) vlieggebieden van de Grote weerschijnvlinder bevestigt dat 
drie factoren van doorslaggevend belang zijn. Dit zijn de kroonsluiting, de ontwikkeling van de bosranden en 
het vochtgetal (Hantson, 2006). Het beheer zou zich op deze punten moeten focussen zodat de habitatkwaliteit 
omhoog gaat (naar: Groenendijk, D. & V. Mensing, 2007). 
 

4.2.2 Kroonsluiting  
 
Een grotere  structuurvariëteit door een gevarieerde  samenstelling van zowel  soorten bomen als bomen van 
verschillende ouderdom, wordt door de Grote weerschijnvlinder  geprefereerd. Uit onderzoek blijkt dat  een 
lagere  kroonsluiting  van  belang  is  voor  het  ontstaan  van  een  voor  de  Grote  weerschijnvlinder  geschikte 
bosstructuur.  Om  dit  proces  van  structuurverrijking  te  versnellen,  is  de  meest  voor  de  hand  liggende 
beheermaatregel een variabel dunnen waardoor er gaten in het kroondak ontstaan (Londo, 1991). Deze gaten 
zijn  relatief  klein  (20‐50  meter),  maar  zorgen  voor  genoeg  licht  zodat  er  in  sommige  gevallen  goede 
omstandigheden ontstaan voor de regeneratie van bomen waaronder de Boswilg. Het creëren van een aantal 
kleine open plekken  levert  snel  geschikt habitat op  voor  veel planten‐ en diersoorten, waaronder de Grote 
weerschijnvlinder. Deze kleine open plekken kunnen worden gerealiseerd door kleinschalige kap zowel  in het 
bos als aan de randen, het streven naar een gevarieerde leeftijdsopbouw en het verbreden van boswegen. Dit 
alles  moet  gebeuren  in  samenhang  met  de  ter  plaatse  aanwezige  natuurlijke  bosdynamiek  (Gorissen  & 
Vanreusel,  2002).  In  vele  bossen  is  het  weinige  licht  dat  binnenvalt  vooral  te  vinden  in  langs  aanwezige 
bospaden en eventueel de aanwezige open plekken. Door het verouderen van de bossen groeien ook steeds 
meer open plekken en bospaden dicht, waardoor er steeds minder licht in de bospercelen terecht komt.  
 

4.2.3 Bosrandontwikkeling 
 
Uit het onderzoek van de Nederlandse situatie bleek dat de hoeveelheid bosranden per oppervlakte bos lager 
lag  in  gebieden  waar  de  Grote  weerschijnvlinder  uitgestorven  was  dan  in  gebieden  waar  deze  soort  nog 
voorkwam (Hantson, 2006). Het verbreden van bospaden en de aanleg van meer open plekken zou zeker een 
positieve  invloed op het voorkomen van de Boswilg en dus de Grote weerschijnvlinder hebben.  In het  ideale 
geval bestaat een dwarsdoorsnede van een bosrand uit een geleidelijke overgang van open veld naar gesloten 
bosgebied  via  een  zoom  en mantel  (zie  Figuur  97).  Bosranden  behoren  tot  de  plaatsen met  de  hoogste 
biodiversiteit  in  de  bosomgeving.  Door  de  overgang  van  zoom  via mantelvegetatie  naar  het  uiteindelijke 
kroondak,  ontstaat  een  geleidelijke  gradiënt  in  omgevingsvariabelen.  Deze  gradiënt  zorgt  voor  een  grote 
diversiteit  in habitat, waardoor de hotspot voor biodiversiteit van bosranden verklaard kan worden (Veling et 
al., 2004). Deze gradiënt  is ook het habitat van de Boswilg. Om geschikt te zijn als waardplant voor de Grote 
weerschijnvlinder moeten de boswilgen in een halfopen situatie groeien. Niet te veel schaduw, maar ook niet 
vol  in de  zon. De meest  kansrijke omstandigheden  komen  voor bij  een  structuurrijke bosrand waar  er  een 
gradiënt  is van  lichtrijke plaatsen tot beschaduwde plaatsen. Bij het beheer van bosranden  langs bospaden  is 
het  van belang deze bospaden breed  genoeg  aan  te  leggen. Om  genoeg  invallend  licht  te hebben  zou  een 
bospad  op  zijn minst  een  tot  anderhalf maal  de  boomhoogte moeten  hebben  (Gorissen  &  Vanreusel)  of 
minstens 30 meter breed moeten zijn (Warren, 1985). Uit de literatuur blijkt dat een bosrand met een breedte 
van 15 meter of meer wordt aanbevolen. Hiervan  is zeker 5‐10 meter gereserveerd voor de mantelvegetatie 
(Gorissen & Vanreusel, 2002). Het beheer van de bosrand is arbeidsintensief doordat er een gevarieerd beheer 
over tijd en ruimte gevoerd moet worden om iedere ontwikkelingsfase van de bosrand te laten ontstaan (figuur 
6.1). Het beheer van de zoom is relatief eenvoudig. Minimaal eens in de vier jaar wordt ieder stuk van de zoom 
gemaaid, waardoor  er  altijd  jongere  en  oudere  stukken  overblijven  (Veling  et  al.,  2004).  Hierdoor  kunnen 
insecten hun gehele levenscyclus doorlopen doordat er altijd een geschikte vegetatie aanwezig is. Het beheer 
van de mantelzone  is arbeidsintensiever. Elke deel van de mantel moet eens  in de 5‐ 20  jaar afgezet worden 
(Veling et al., 2004; Gorissen & Vanreusel, 2002). Hierdoor ontstaat een gevarieerdere samenstelling. Bij een 
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dergelijke beheerde bosrand ontstaan goede mogelijkheden voor de Boswilg om zich te vestigen en zullen ook 
de zogenaamde ‘mastertrees’ zich kunnen ontwikkelen.  
 
Beheer van boswilgen  
 
Het  is bekend dat de Grote weerschijnvlinder eitjes afzet op Boswilgen die  tussen 12 en 14u niet  in de  zon 
staan (Maes & Van Dyck, 1999). Het beste is dat tijdens het beheer van de mantelzone geen boswilgen gekapt 
worden. Hierdoor ontstaat een hoge dichtheid van de waardplant. Boswilgen zijn ook voor veel soorten wilde 
bijen  een  zeer belangrijke nectar‐  en pollenplant  in het  voorjaar. Voor de Grote weerschijnvlinder,  en  veel 
andere soorten,  is het belangrijk om structuurrijke bosranden te ontwikkelen  langs brede bospaden en open 
plekken.  Langs  deze  bosranden  ontstaan  dan  goede  groeiplaatsen  voor  de  Boswilg  en  geschikte  Boswilgen 
kunnen  tijdens  het  beheer  van  de mantelzone  nog  extra  bevoordeeld worden, wat  een  positief  effect  zal 
hebben op de Grote weerschijnvlinder.  
 
Als het onvermijdelijk is om Boswilgen af te zetten of te verwijderen, dan is het goed om de volgende regels in 
acht te houden:  
 

‐ Jonge opslag wordt weinig gebruikt door de Grote weerschijnvlinder als ei‐afzetplaats.  Indien per se 
nodig, kan deze met relatief weinig gevaar worden verwijderd.  

 
‐ In alle gevallen  is het nodig om gefaseerd  te beheren. Verwijder nooit meer dan de helft van de  te 

beheren hoeveelheid Boswilgen en laat dan het beheerde gedeelte een aantal jaren (2‐5) met rust.  
 

‐ Het  hele  jaar  zijn  eitjes,  poppen  of  rupsen  aanwezig.  Het  gevaar  om  bij  beheer  een  deel  van  de 
populatie  te  beschadigen  of  te  verwijderen  is  daarmee  groot.  Het  beste  tijdstip  om  boswilgen  te 
beheren is september. Als de takken enkele dagen op de beheerplek blijven liggen, hebben de dan nog 
actieve rupsen, de gelegenheid om een nieuwe plek te vinden.  

 
 

4.2.4 Herstel hydrologie  
 
Uit het onderzoek beek dat het vochtgetal hoger lag voor gebieden waar de Grote weerschijnvlinder voorkomt 
dan waar de soort inmiddels is verdwenen. Toch kon er geen verschil gevonden worden bij de data afkomstig 
van de grondwatertrappen. Daarom is het lastig om een concreet beheeradvies te geven in verband met deze 
parameter. Vaak komt de Grote weerschijnvlinder samen voor met de Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla). 
Voor deze laatste soort is aangetoond dat een vernatting in sommige gevallen een geschikte beheermaatregel 
is  (de  Vries  et  al.,  2004).  Uit  de  analyse  van  de  Nederlandse  situatie  komt  naar  voor  dat  de  Grote 
weerschijnvlinder  vaak  in  (veel)  nattere  gebieden  vliegt  dan  de  kleine  ijsvogelvlinder  en  dat  een  aantal 
vliegplaatsen zelfs ligt op plaatsen die bijna jaarrond onder water staan (Hantson, 2006).  
 
Een beheer dat gericht  is op het vernatten van een gebied zal daarom over het algemeen op zijn minst een 
neutrale maar waarschijnlijk een positieve invloed hebben op de Grote weerschijnvlinder. Hierbij moet echter 
ook aangetekend worden dat een te rigoureuze vernatting negatieve gevolgen kan hebben omdat bomen die 
te lang in het water staan, kunnen afsterven. De duur en precieze uitvoering van vernattingsmaatregelen moet 
dus doordacht gebeuren.  
 
Ook de aanwezigheid van kleine waterpartijen is voor de soort belangrijk i.k.v. hun mineralenbehoefte (zie  
 

Figuur 98). Het  integraal droogleggen/opvullen van alle oneffenheden en kleine plassen  in zandwegen  is niet 
aangeraden in gebieden met populaties van Grote weerschijnvlinder. 
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MANTEL‐ZOOMVEGETATIES 
 

Een overgang van bos naar open  terrein bestaat  in het  ideale geval uit een mantel en een  zoom. Onder de 
mantel verstaan we een begroeiing van struiken aansluitend op de bomen in het bos. De zoom is voornamelijk 
opgebouwd  uit  hoge meerjarige  kruiden  en  vormt  de  overgang  tussen  de mantel  en  het  open  terrein. De 
ecologisch meest  interessante mantel‐zoomvegetaties hebben een warm microklimaat en windluwe hoekjes 
door hun zuidgerichte oriëntatie en glooiende randen.  
 
Een mantel‐zoomvegetatie  is  een  typisch  voorbeeld  van  een  stadium  in  de  ‘natuurlijke’  successie.  Zonder 
beheermaatregelen evolueren open  terreinen, maar  tevens mantel‐zoomvegetaties, op relatief korte  termijn 
spontaan tot bos. Van nature breidt het bos zich uit in de richting van de mantel en de mantel in de richting van 
de zoom. Het in stand houden van een mantel‐zoomvegetatie vraagt daarom op tijd en stond een onderhoud. 
 

         HARDE GRENZEN            MANTEL‐ZOOM 

       
A              B 
 

       
C              D  
 

 
Figuur 97:  Schematische voorstelling van een overgang van bos naar open terrein (grasland/akker) zonder natuurlijke gradiënt 
(links A & C) en met ontwikkelde mantel-zoomvegetatie (rechts B & D) (Illustratie: Ilf Jacobs). 
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Figuur 98: Modderige plekjes oefenen vaak een grote aantrekkingskracht uit op de mannetjes bij het begin van het vliegseizoen  
(foto: Ilf Jacobs) 

 

 
 
Figuur 99 Hakhout- en open plekkenbeheer zijn de belangrijkste maatregelen die kunnen bijdragen tot een grotere verticale en 
horizontale structuurvariatie (Illustratie: Ilf Jacobs) 
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5 Algemeen besluit 
 
De Grote weerschijnvlinder is steeds een zeldzaamheid geweest in Vlaanderen. Op de recente Rode Lijst werd 
de  soort omwille van  zijn  zeldzaamheid opgenomen  in de  categorie  ‘Bedreigd’.   Vlaams‐Brabant draagt een 
belangrijke verantwoordelijkheid  in de bescherming van deze emblematische soort. Dit werd via voorliggend 
rapport nog duidelijker dan ervoor. Vlaams‐Brabant huisvest de belangrijkste Vlaamse populatie van Grote 
weerschijnvlinder en is opgenomen als Provinciaal Prioritaire Soort. 
 
Ook in kader van dit project bleken locale vrijwilligers een enorme meerwaarde te bieden bij het uitvoeren van 
verspreidingsonderzoek  (cfr.  projecten  rond  Sleedoorn‐  en  Iepenpage  in  Vlaams‐Brabant).  Het  gericht 
enthousiasmeren  en  ondersteunen  van  vrijwilligers  vormde  daarom  ook  in  dit  project  een  belangrijk 
onderdeel. Een specifieke selectie van 431 unieke waarnemers werden per mail gesensibiliseerd, er werden 
gedetailleerde veldkaarten verspreid en er werd een handige inventarisatiefiche opgemaakt. 
 
De Grote weerschijnvlinder was in de jaren negentig zeer zeldzaam en was dat tenminste tot 2010 nog steeds. 
In Vlaanderen kwam de Grote weerschijnvlinder t.e.m. 2010 maar op vijf plaatsen voor waarvan twee gelegen 
in  Vlaams‐Brabant.    Vanaf  2010  werden  er  veel  bijkomende  waarnemingen  verricht  binnen  gekende 
gebieden, maar  belangrijker  nog  ook  steeds meer  erbuiten. De  sterke  toename  van waarnemingen  zowel 
binnen de gekende bolwerken als erbuiten  (nieuw populaties en geïsoleerde waarnemingen van  zwervende 
exemplaren) duiden op een gestage opmars van de soort. 
 
In totaal werden er  in Vlaanderen t.e.m. 2015 448 exemplaren van de Grote weerschijnvlinder doorgegeven. 
Maar liefst 159 exemplaren of 35,5% van het totaal aantal waargenomen individuen werd verricht in Vlaams‐
Brabant. Er  is duidelijk een stijgende  lijn waar te nemen  in het aantal  ingevoerde Grote weerschijnvlinders  in 
www.waarnemingen.be. Dit gaat op voor zowel heel Vlaanderen als de provincie Vlaams‐Brabant. Momenteel 
zijn  er  18  populaties  aanwezig  in  Vlaanderen.  Een  deel  van  deze  populaties  zijn  echte  bolwerken,  andere 
populaties zijn eerder recente kolonisaties. De toekomst zal uitwijzen of deze recente en/of tijdelijke populaties 
vaste voet aan grond krijgen en kunnen uitgroeien tot duurzame (meta‐)populaties op (middel)lange termijn. 
 
Onderzoek naar het biotoop van de soort  leverde heel wat nieuwe  informatie op. De soort  lijkt op vlak van 
bosbiotoop  minder  kieskeurig  dan  voordien  gedacht.  Een  goede  verticale  en  horizontale  structuur  van 
bosbestanden lijkt één van de belangrijkste parameters te vormen. De nabijheid van populaties van de soort, 
de beschikbaarheid van mineralenbronnen en honingdauw en de aanwezigheid van geschikte bruidsbomen  is 
evenzeer van belang. 
 
Uit  een  analyse  van  de Biologische Waarderingskaart  (bwk)  bleek dat  de  soort  (logischerwijze)  het meeste 
werd  waargenomen  in  loofbos  (44%).  De  soort  werd  tevens  in  hoge  aantallen  aangetroffen  werd  bij 
bebouwing en industrie (20%) en Grasland en ruigten (12%). Dit  is op zich echter niet verwonderlijk daar de 
soort binnen grote boscomplexen vaak specifiek op zoek gaat naar mineralenbronnen. Deze zijn vaak te vinden 
in  de  onmiddellijke  omgeving  van  bebouwing  (bv.  oude  muren,  mesthoop,  geurende  substanties,  etc). 
Hetzelfde verhaal gaat op voor de Graslanden en ruigten. Het zijn vaak de (half)open zones in de boscomplexen 
die  een  essentieel  onderdeel  vormen  van  het  leefgebied  van  tal  van  typische  bossoorten,  zoals  de  Grote 
weerschijnvlinder.  
 
Zuur  beukenbos,  Nitrofiel  alluviaal  elzenbos,  Zuur  eikenbos,  Eiken‐haagbeukenbos  zijn  de  belangrijkste 
bostypes voor de soort. Alle voor de soort  relevante bostypes worden  in detail beschreven. Er werd  tevens 
stevig  ingezet  op  de  potentiebepaling  van  gebieden  op  basis  van  biotooppreferenties.  Voor  de 
potentiebepaling van een bepaalde zone of gebied voor de soort werd gewerkt op basis van 2 modellen;  
het Grote weerschijnvlinderModel (INBO), dat omwille van voortschrijdend inzicht momenteel wat achterhaald 
blijkt en het gdx‐model Grote weerschijnvlinder (VITO/INBO). Dit laatste model werd in kader van dit project 
in nauw overleg met het INBO verder verfijnd. De kaarten die gegenereerd werden via het gdx‐model blijken 
het  voorkomen goed  te  voorspellen binnen het huidige verspreidingsgebied. Op basis  van de geselecteerde 
bosgebieden heeft de Grote weerschijnvlinder nog heel wat uitbreidingsmogelijkheden in Vlaanderen. 
 
Het  modeleren  welke  zones  een  potentieel  geschikt  (onderdeel  van  een)  leefgebied  voor  de  Grote 
weerschijnvlinder kunnen vormen is bijzonder nuttig. Indien deze oefening met de nodige nauwkeurigheid kan 
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uitgevoerd worden, kan een potentiebepaling ons helpen om: 1/ Gericht naar de soort op zoek te gaan indien 
de soort nog niet vastgesteld werd in een bepaald gebied of zone van een bestaand leefgebied. 2/Potentievolle 
locaties  kunnen  beheerd  worden  met  de  ecologische  vereisten  van  de  Grote  weerschijnvlinder  in  het 
achterhoofd.  Het  uitvoeren  van  specifieke  beheermaatregelen  kan  leiden  tot  de  ondersteuning  van  een 
bestaande  populatie  of  het  vergroten  van  een  succesvolle  kolonisatie  van  een  gebied  omwille  van  een 
verhoogde geschiktheid. 
 
De  belangrijkste  knelpunten  voor  de  soort  werden  beschreven.  Deze  bestaan  vooral  uit:  ontbossing, 
onoordeelkundig bosbeheer, verdroging, verdichting, eenvormigheid en onnatuurlijke predatiedruk. Er zijn 
echter  ook  vele  kansen  voor  de  soort. Drie  factoren  zijn  van  doorslaggevend  belang:  de  kroonsluiting,  de 
ontwikkeling van bosranden en herstel van de hydrologie (= vernatting). 
 
Nu  ligt de taak bij de terreinbeheerders die met de nodige ecologische achtergrond van de soort en de  juiste 
focus de habitatkwaliteit omhoog kunnen schroeven…en dan is de kans reëel dat de soort vroeg of laat present 
tekent.  
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Figuur 100 Typisch beeld van een Grote weerschijnvlinder, mineralen opzuigend van uitwerpselen (foto: Vilda, Jeroen Mentens)
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7 Bijlagen 
 

7.1 Bijlage 1 
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7.2 Bijlage 2 Gedetailleerde verspreidingskaarten 
 
Overzicht van de gedetailleerde verspreidingskaarten 
 

‐ Figuur  101  Verspreidingsgegevens  Grote  weerschijnvlinder  uit  Vlinderdatabank  (INBO/NP)  voor 
Vlaanderen t.e.m. 2010 

‐ Figuur  102  Verspreidingsgegevens  Grote  weerschijnvlinder  uit  Vlinderdatabank  (INBO/NP)  voor 
Vlaams‐Brabant t.e.m. 2010 

‐ Figuur  103  Verspreidingsgegevens  Grote  weerschijnvlinder  uit  www.waarnemingen.be  voor 
Vlaanderen t.e.m. 2009 

‐ Figuur 104 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams‐
Brabant t.e.m. 2009 

‐ Figuur  105  Verspreidingsgegevens  Grote  weerschijnvlinder  uit  www.waarnemingen.be  voor 
Vlaanderen van 2010 t.e.m. 2013 

‐ Figuur 106 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams‐
Brabant van 2010 t.e.m. 2013 

‐ Figuur  107  Verspreidingsgegevens  Grote  weerschijnvlinder  uit  www.waarnemingen.be  voor 
Vlaanderen van 2014  t.e.m. 2015 

‐ Figuur 108 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams‐
Brabant van 2014  t.e.m. 2015 
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voor Vlaanderen van de perioden; historische gegevens t.e.m. 2009, 2010‐2013 en 2014  t.e.m. 2015 
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voor Vlaams‐Brabant van de perioden; historische gegevens  t.e.m. 2009, 2010‐2013 en 2014    t.e.m. 
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t.e.m. 2009, 2010‐2013 en 2014  t.e.m. 2015 

‐ Figuur  112  ‘Gestapelde’  bufferzones  van  3km  rond  de  verspreidingsgegevens  van  Grote 
weerschijnvlinder  uit  www.waarnemingen.be  voor  Vlaams‐Brabant  van  de  perioden;  historische 
gegevens t.e.m. 2009, 2010‐2013 en 2014  t.e.m. 2015 

‐ Figuur  113.  Totaal  aantal  waarnemingen  op  UTM1‐niveau  –  Vlaanderen  (bron: 
www.waarnemingen.be) 

‐ Figuur  114.  Totaal  aantal  waarnemingen  op  UTM1‐niveau  –  Vlaams‐Brabant  (bron: 
www.waarnemingen.be) 

‐ Figuur  115.  Totaal  aantal  waarnemingen  op  UTM5‐niveau  –  Vlaanderen  (bron: 
www.waarnemingen.be) 

‐ Figuur  116.  Totaal  aantal  waarnemingen  op  UTM5‐niveau  –  Vlaams‐Brabant  (bron: 
www.waarnemingen.be) 

‐ Figuur 117. Populatiestructuur Vlaanderen. 
‐ Figuur 118. Populatiestructuur Vlaams‐Brabant 
‐ Figuur 119. Potentieel leefgebied gdx‐model (Vito/Inbo) ‐ Vlaanderen 
‐ Figuur 120. . Potentieel leefgebied gdx‐model (Vito/Inbo) – Vlaams‐Brabant 
‐ Figuur  121.  Potentieel  leefgebied  Bendedenloop  Dijle  op  basis  van  BWK  (versie  2014)  –  Vlaams‐

Brabant 
‐ Figuur 122. Potentieel  leefgebied Gaasbeek‐Groeneberge op basis van BWK  (versie 2014) – Vlaams‐

Brabant 
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‐ Figuur 130. Potentieel leefgebied Bossen Lubbeek gdx‐model (Vito/Inbo) – Vlaams‐Brabant 
‐ Figuur 131. Potentieel leefgebied Gaasbeek‐Groenenberg gdx‐model (Vito/Inbo) – Vlaams‐Brabant 
‐ Figuur 132. Potentieel leefgebied Grone Vallei gdx‐model (Vito/Inbo) – Vlaams‐Brabant 
‐ Figuur 133. Potentieel leefgebied Hallerbos‐Halle gdx‐model (Vito/Inbo) – Vlaams‐Brabant 
‐ Figuur 134. Potentieel leefgebied Liedekerkebos gdx‐model (Vito/Inbo) – Vlaams‐Brabant 
‐ Figuur 135. Potentieel leefgebied Raspaille/Karkoolbos gdx‐model (Vito/Inbo) – Vlaams‐Brabant 
‐ Figuur  136.  Potentieel  leefgebied  Zoniën/Dijle/Meerdaalwoud  gdx‐model  (Vito/Inbo)  –  Vlaams‐

Brabant
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Figuur 137 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit Vlinderdatabank (INBO/NP) voor Vlaanderen t.e.m. 2010 
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Figuur 138 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit Vlinderdatabank (INBO/NP) voor Vlaams-Brabant t.e.m. 2010 
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Figuur 139 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaanderen t.e.m. 2009 
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Figuur 140 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams-Brabant t.e.m. 2009 
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Figuur 141 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaanderen van 2010 t.e.m. 2013 
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Figuur 142 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams-Brabant van 2010 t.e.m. 2013 
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Figuur 143 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaanderen van 2014  t.e.m. 2015 
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Figuur 144 Verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams-Brabant van 2014  t.e.m. 2015 
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Figuur 145 ‘Gestapelde’ verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaanderen van de perioden; historische gegevens t.e.m. 2009, 2010-2013 en 2014  t.e.m. 2015 
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Figuur 146 ‘Gestapelde’ verspreidingsgegevens Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams-Brabant van de perioden; historische gegevens t.e.m. 2009, 2010-2013 en 2014  t.e.m. 2015 
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Figuur 147 ‘Gestapelde’ bufferzones van 3km rond de verspreidingsgegevens van Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaanderen van de perioden; historische gegevens t.e.m. 2009, 2010-2013 en 
2014  t.e.m. 2015 
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Figuur 148 ‘Gestapelde’ bufferzones van 3km rond de verspreidingsgegevens van Grote weerschijnvlinder uit www.waarnemingen.be voor Vlaams-Brabant van de perioden; historische gegevens t.e.m. 2009, 2010-
2013 en 2014  t.e.m. 2015 
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Figuur 149. Totaal aantal waarnemingen op UTM1-niveau – Vlaanderen (bron: www.waarnemingen.be) 
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Figuur 150. Totaal aantal waarnemingen op UTM1-niveau – Vlaams-Brabant (bron: www.waarnemingen.be) 
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Figuur 151. Totaal aantal waarnemingen op UTM5-niveau – Vlaanderen (bron: www.waarnemingen.be) 
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Figuur 152. Totaal aantal waarnemingen op UTM5-niveau – Vlaams-Brabant (bron: www.waarnemingen.be) 
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Figuur 153. Populatiestructuur Vlaanderen. 
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Figuur 154. Populatiestructuur Vlaams-Brabant 
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Figuur 155. Potentieel leefgebied gdx-model (Vito/Inbo) - Vlaanderen 
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Figuur 156. . Potentieel leefgebied gdx-model (Vito/Inbo) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 157. Potentieel leefgebied Bendedenloop Dijle op basis van BWK (versie 2014) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 158. Potentieel leefgebied Gaasbeek-Groeneberge op basis van BWK (versie 2014) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 159. Potentieel leefgebied Groene Vallei op basis van BWK (versie 2014) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 160. Potentieel leefgebied Hallerbos – Halle op basis van BWK (versie 2014) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 161. Potentieel leefgebied Liedekerkebos op basis van BWK (versie 2014) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 162. Potentieel leefgebied Raspaillebos/Karkoolbos en Dender ten Zuiden van Geraardsbergen op basis van BWK (versie 2014) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 163. Potentieel leefgebied Zoniën/Dijle/Meerdaalbos op basis van BWK (versie 2014) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 164 Potentieel leefgebied Bossen Lubbeek op basis van BWK (versie 2014) – Vlaams-Brabant 

 



   
121 

 
 
Figuur 165. Potentieel leefgebied Bendedenloop Dijle gdx-model (Vito/Inbo) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 166. Potentieel leefgebied Bossen Lubbeek gdx-model (Vito/Inbo) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 167. Potentieel leefgebied Gaasbeek-Groenenberg gdx-model (Vito/Inbo) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 168. Potentieel leefgebied Grone Vallei gdx-model (Vito/Inbo) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 169. Potentieel leefgebied Hallerbos-Halle gdx-model (Vito/Inbo) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 170. Potentieel leefgebied Liedekerkebos gdx-model (Vito/Inbo) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 171. Potentieel leefgebied Raspaille/Karkoolbos gdx-model (Vito/Inbo) – Vlaams-Brabant 
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Figuur 172. Potentieel leefgebied Zoniën/Dijle/Meerdaalwoud gdx-model (Vito/Inbo) – Vlaams-Brabant 
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7.3 Bijlage 3 
 

7.3.1 Totaallijst van BWK-types waarbinnen Grote weerschijnvlinder werd 

waargenomen en bundeling binnen‘Grof BWK-type’ 
 
Tabel 10: BWK-types waarbinnen Grote weerschijnvlinder werd waargenomen en bundeling binnen ‘Grof BWK-type’ 

 

BWK_EENH1  BWK _GROF  Aantal van Eenh1  Som/grof BWK‐type

ae  Stilstaande waters  6   

ae‐  Stilstaande waters  2   

ae+  Stilstaande waters  2   

aev  Stilstaande waters  1   

ao  Stilstaande waters  1   

aom  Stilstaande waters  4   

aom‐  Stilstaande waters  3 19

bl  akker  14   

bs  akker  9 23

cd  heide  1   

cg  heide  1 2

fa  beukenbossen  1   

fe  beukenbossen  2   

fs  beukenbossen  45   

fs‐  beukenbossen  3 51

hc  graslanden  6   

hc‐  graslanden  3   

hfc  graslanden  2   

hp  graslanden  7   

hp+  graslanden  11   

hpr‐  graslanden  1   

hpr+  graslanden  2   

hu+  graslanden  1   

hx  graslanden  4 37

kbp  bomenrij, houtkant, houtwal  2   

kbq  bomenrij, houtkant, houtwal  6   

kbqr  bomenrij, houtkant, houtwal  1 9

kj  hoogstamboomgaard  2 2

kp  park  1   

kpa  park  3   

kpk  park  3 7

kq  kwekerij of serre  1 1

kt  talud  1 1

lh  populierenbestanden  3   

lhb  populierenbestanden  7   

lhi  populierenbestanden  1 11

mc  grote zeggenvegetatie  1 1

n  loofhoutaanplant  6 6

pa  naaldhout  2   

ppmb  naaldhout  3   

ppms  naaldhout  3 8

qa  eikenbossen  12   

qb  eikenbossen  2   

qe  eikenbossen  5   
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qs  eikenbossen  13   

qs‐  eikenbossen  3 35

sm  struwelen  1   

so  struwelen  1   

sp  struwelen  1 3

ua  bebouwing en industrie  18   

ud  bebouwing en industrie  1   

ui  bebouwing en industrie  1   

un  bebouwing en industrie  32   

ur  bebouwing en industrie  12 64

va  vallei‐ en moerasbossen  6   

va‐  vallei‐ en moerasbossen  1   

vc  vallei‐ en moerasbossen  2   

vm  vallei‐ en moerasbossen  3   

vn  vallei‐ en moerasbossen  19 31

weg  weg  3 3

Eindtotaal     314   

 

7.3.2 Bundeling van de ‘Grof BWK-types’ in ruime‘BiotoopTYPES’ 
 
Tabel 11: Bundeling van de ‘Grof BWK-types’ in ruime‘BiotoopTYPES’ 
 

BWK _GROF  Som/grof BWK‐type TYPE  som type 

akker  23 Akker  23 

bebouwing en industrie  64 bebouwing en industrie  64 

beukenbossen  51 Beuken‐ en Eikenbos    

eikenbossen  35 Beuken‐ en Eikenbos  86 

graslanden  37 Grasland en ruigten    

grote zeggenvegetatie  1 Grasland en ruigten  38 

bomenrij, houtkant, houtwal  9 Kleine landschapselementen    

hoogstamboomgaard  2 Kleine landschapselementen  11 

naaldhout  8 Naaldbos  8 

heide  2 Overig    

kwekerij of serre  1 Overig    

talud  1 Overig    

weg  3 Overig  7 

loofhoutaanplant  6 Overig loofbos    

populierenbestanden  11 Overig loofbos    

struwelen  3 Overig loofbos  20 

park  7 Park  7 

vallei‐ en moerasbossen  31 vallei‐ en moerasbossen  31 

stilstaande waters  19 Waterpartij  19 

Eindtotaal  314    314 

 
 



Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-
naal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.




