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Samenvatting 
 
Dit rapport is het eindverslag van het project ’Verkennend onderzoek naar de ecologie en de 
verspreiding van de iepenpage in Vlaams-Brabant, Natuurpunt studie 2010/12.  
Dit project werd uitgevoerd door Natuurpunt Studie vzw en werd gecofinancierd door de 
Provincie Vlaams-Brabant. Dit verslag is een bundeling en bespreking van de resultaten van 
de literatuurstudie, bespreekt de methode hoe we tewerk zijn gegaan en stelt de resultaten 
voor van het verkennend onderzoek naar de soort. Hieronder volgt een samenvatting van de 
verschillende delen. 
 
Literatuurstudie en opmaak van ecologische fiche van de soort 
In dit hoofdstuk wordt de ecologie van de soort besproken. Deze ecologische fiche vormt het 
resultaat van een literatuurstudie en gaat dieper in op de status, verspreiding, herkenning en 
levenscyclus van de soort. Verder wordt tevens de waardplant en de biotoop besproken. 
 
Historische verspreidingsgegevens van de sleedoornpage 
In dit hoofdstuk worden de resultaten voorgesteld van de inventarisatie, centralisatie en 
verwerking van historische verspreidingsgegevens van iepenpage. De enige historische 
dataset die werd aangetroffen was deze van de Vlinderdatabank (Vlinderwerkgroep/INBO). 
De historische gegevens uit de periode van 1830 tot 2007 blijken volledig te bestaan uit 
waarnemingen van adulte vlinders. In totaal werden tussen 1830 en 2007 slechts 111 
iepenpages gemeld, waarvan slechts 25 na 1980. De vlinders werden steeds aangetroffen in 
lage aantallen met een gemiddeld aantal van 1,3 vlinders per waarneming. 
Veruit de meeste historische waarnemingen zijn afkomstig uit Vlaams-Brabant, maar tevens 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het zuiden van Oost-Vlaanderen en ZO Limbrug 
(Voeren) bleek de vlinder voor te komen. Merkwaardig genoeg zijn er tevens enkele 
waarnemingen uit het uiterste NW van Antwerpen uit de omgeving van Kalmthout.  
Alle verzamelde historische verspreidingsgegevens van Vlaanderen werden verwerkt tot 
overzichtelijke verspreidingskaarten op UTM1 en UTM5-niveau. 
 
Verkennend onderzoek naar de verspreiding van de soort 
In de loop van het project (tussen 01/01/2008 en 31/03/2010) kwamen op de aangemaakte 
projectpagina van www.waarnemingen.be 94 waarnemingen binnen van iepenpage. In 
totaal werden er 176 exemplaren van de iepenpage gemeld, dit aantal heeft betrekking op 
alle levensfasen. Van dit totaal aantal exemplaren bevonden zich 172 exemplaren in Vlaams-
Brabant, 2 in Oost-Vlaanderen en 2 in Brussel. In totaal werden er 159 vlinders/imago’s 
waargenomen en 17 eitjes. Het gemiddelde aantal waargenomen iepenpages (alle 
levensstadia) over alle onderzochte plaatsen (inclusief de 0-waarnemingen) bedroeg 1,9 
waargenomen exemplaren. De mediaan van het aantal waargenomen iepenpages (alle 
levensstadia) over alle onderzochte plaatsen (inclusief de 0-waarnemingen) bedroeg 1 
waargenomen exemplaar. Het project heeft geleidt tot heel wat actuele 
verspreidingsgegevens van de soort voor Vlaams-Brabant. Er werden in Vlaams-Brabant 
(inclusief BHG) in 17 UTM5 en 31 UTM1-hokken iepenpages waargenomen. Dit is gezien de 
geringe inspanning een opmerkelijk resultaat in vergelijking met de historische waarnemingen 
van 1830 tot 2007 zijn er immers sechts van 20 UTM5 en 16 UTM1-hokken gegevens van 
iepenpage. Vooral de hoge densiteit aan waarnemingen ten westen van Leuven valt op. In de 
loop van het project (2008 tot 31/03/2010) werden in Vlaams-Brabant iepenpages 
waargenomen in 11 UTM5 en 29 UTM1-hokken waar het voorkomen van de soort voordien 
niet uit bekend was. De nieuwe hokken zijn verspreid aanwezig over een groot deel van het 
centrum en ZO van Vlaams-Brabant. De geogerefereerde verspreidingsgegevens werden 
geanalyseerd en verwerkt tot overzichtelijke kaarten die een beter beeld geven van de 
actuele verspreiding van de soort in Vlaams-Brabant en Vlaanderen op UTM1 en UTM5-
niveau en de aan- en afwezigheid van de soort per onderzochte locatie.  
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Inleiding 
 
De Iepenpage is een zeer zeldzame dagvlinder die de laatste decennia sterk is 
achteruitgegaan. De kennis over de soort, zijn leefgebied en zijn verspreiding is zeer gering. 
Op de Vlaamse en Belgische Rode Lijst staat ze in de categorie Onvoldoende gekend. Deze 
Rode Lijststatus is echter aan herziening toe waarbij de soort eerder thuishoort in de 
categorie Kwetsbaar of Bedreigd. Meer dan 33% van de Vlaamse populatie komt voor in 
Vlaams-Brabant. Hierdoor voldoet de soort aan tenminste één van de criteria om op de lijst te 
staan als Prioritaire soort (categorie Symboolsoort) van Vlaams-Brabant (Bauwens et al. 
2001). Daar het grootste deel van de laatste relictpopulaties in het Vlaamse gewest zich 
bevinden in Vlaams-Brabant, draagt de provincie een grote verantwoordelijkheid om een 
verdere achteruitgang of uitsterven van de soort tegen te gaan.  
 
Lokale natuurstudiegroepen gaan al verschillende jaren op zoek naar deze mysterieuze soort, 
maar dit resulteerde tot relatief weinig waarnemingen en betroffen over het algemeen enkel 
waarnemingen uit reeds gekende populaties. Om een beter beeld te krijgen op de 
verspreiding van de soort in de regio rond Leuven werd een project uitgewerkt voor het 
uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de soort. Hierbij werd een vaste methodiek 
gehanteerd. Met dit project zijn we gestart met de sensibilisatie en ondersteuning van het 
vrijwilligersnetwerk, het verbeteren van de inventarisatiemethodiek en het participeren aan 
inventarisaties.  
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1 Ecologische fiche 
 
Inleiding 
 
Kennis over de specifieke ecologische vereisten die een soort (of bij uitbreiding 
soortengemeenschap) stelt aan zijn omgeving in de verschillende levensfasen, vormt de 
essentiële basis om te komen tot de instandhouding en bescherming van een soort.  
Enkel door deze kennis wordt het immers duidelijk waar de oorzaken van bedreigingen of de 
achteruitgang liggen en krijgen we een zicht op de eventuele kansen om het tij te keren. 
Een literatuurstudie over de ecologie van de soort leidt over het algemeen tot een beter 
beredeneerd onderzoek. Door de verspreide kennis en conclusies te bundelen ontstaat een 
handig naslagwerk dat geïnteresseerden in de soort toelaat om op een relatief korte termijn 
veel kennis op te doen. Deze ecologische fiche vormt het resultaat van een literatuurstudie 
over de soort.  In het kader van het goedgekeurde provinciale opvolgproject voor de soort zal 
deze literatuurstudie verder worden aangevuld met recente onderzoeksgegevens en eigen 
bevindingen. 
 

 
 
Afbeelding 1 (Ranaphoto/Jeroen Mentens)  
Een iepenpage goed te zien krijgen is niet evident. Dit kraakvers exemplaar toont aan dat op zoek 
gaan naar de soort  meer dan de moeite waard is, het zijn echte juweeltjes. 
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1.1 Status  
 
De iepenpage (Satyrium w-album) is een zeer zeldzame dagvlinder die de laatste decennia 
sterk is achteruitgegaan. De kennis over de soort, zijn leefgebied en zijn verspreiding is zeer 
gering. Op de Vlaamse en Belgische Rode Lijst staat ze in de categorie Onvoldoende 
gekend.  
 
Doordat o.a. meer dan 33% van de atlashokken waar de soort werd vastgesteld, zich 
bevinden in Vlaams-Brabant, is het bovendien ook een Prioritaire Provinciale Soort (Colazzo 
& Bauwens, 2003). De onderzoeksresultaten van dit verkennend onderzoek wijzen zelfs op 
een groter belang van Vlaams-Brabant voor de soort! Hierdoor draagt de provincie een grote 
verantwoordelijkheid om een verdere achteruitgang of uitsterven van de soort tegen te gaan. 
De soort is niet opgenomen in het Soortenbesluit (2009). 
 
1.2 Verspreiding 

De Iepenpage (Satyrium w-album) was vroeger zeldzaam, en is dat momenteel nog steeds. 
Gedurende de 20ste eeuw nam de grootte van het verspreidingsgebied voortdurend af en in 
de eerste helft van de jaren tachtig werden er zelfs helemaal geen waarnemingen meer 
gedaan. Eén van de mogelijke oorzaken hiervan is de verborgen levenswijze van de 
Iepenpage. Waarschijnlijk heeft ook de iepziekte vanaf het uitbreken in 1977, een vrij hoge tol 
geëist. Vroeger werd de Iepenpage vooral in de zuidelijke helft van Vlaanderen waargenomen 
(omgeving van Brussel met het Zoniënbos en het Meerdaalbos en de Vlaamse Ardennen), 
maar er zijn ook geïsoleerde waarnemingen uit Kalmthout (1870 en 1910) en uit ‘s 
Gravenvoeren (1953). Er zijn relatief recente waarnemingen van de Iepenpage bekend uit de 
omgeving van Brussel (Elsene, Oudergem, Halle en St.-Genesius-Rode).  

De laatste waarnemingen van de soort komen van de regio van Leuven, een regio waar iepen 
nog vrij talrijk voorkomen in houtkanten, boszomen en holle wegen. Gerichte inventarisaties 
rond iepen in deze regio kan een beter beeld geven op de verspreiding en toestand van de 
soort. Eventueel kunnen hierbij nieuwe populaties ontdekt worden.  

In Wallonië is de Iepenpage zeer beperkt verspreid in de Condroz en in de vallei van de 
Samber en de Maas, de Fagne-Famenne-Calestienne en de Lorraine. In Nederland is het 
een uiterst zeldzame standvlinder. In Duitsland is de soort vooral te vinden in het zuiden en in 
het oosten. In Groot-Brittannië is de soort beperkt verspreid in Engeland. 
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Kaarten van de verspreidingsgegevens van iepenpage in Vlaanderen 
Legende 
 

 
 
Historische verspreidingsgegevens iepenpage t.e.m 2007 (Vlinderdatabank) 
 

 
 
Afbeelding 2 
Historische verspreidingsgegevens iepenpage t.e.m 2007 
(Bron: Vlinderdatabank-Vlinderwerkgroep/INBO) 
 
Verspreidingsgegevens iepenpage 2008 t.e.m. maart 2010 (projectgegevens) 
 

 
 
Afbeelding 3  
Verspreidingsgegevens iepenpage-project  2008 t.e.m. maart 2010 
(Bron: projectgegevens van www.waarnemingen.be, Jacobs 2010) 
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1.3 Herkenning 
 
1.3.1 Imago 

De iepenpage is een kleine dagvlinder, de voorvleugellengte bedraagt circa 16 mm.. Hij 
behoort tot de familie van de blauwtjes (Lycaenidae) waartoe buiten de pages ook de 
vuurvlinders behoren.  

De soort heeft achteraan de ondervleugels kleine staartjes, een typisch kenmerk voor de 
kleine pages. De grondkleur van de ondervleugels is overwegend bruin. Bij het iets grotere 
vrouwtje is de bruine kleur een tintje lichter dan bij het mannetje. De intensiteit van de kleuren 
neemt ook af met de leeftijd van de vlinders waarbij verse exemplaren warmer gekleurd zijn 
en de meer afgevlogen vlinders eerder grijs worden. 
Aan de onderzijde heeft het vlindertje een witte “W” op zijn vleugel, vandaar 
de Latijnse benaming, Satyrium W-album. Verder loopt over de achterrand van de 
ondervleugel een vrij opvallende gekartelde oranje band die afgeboord wordt door een zwart 
randje. Ter hoogte van het staartje zit een iriserend blauw vlekje. 
De bovenkant van de vleugels is egaal donker bruingrijs.  
 
Doordat de vlinder zich meestal ophoud in de boomkruinen zijn ze meestal slechts op afstand 
te zien. Meestal worden de vlinders gezien wanneer ze zenuwachtige vluchten uitvoeren rond 
de kruin van hoge iepen. De vlinders maken hierbij een donkere indruk, dit in tegenstelling tot 
de eikenpage die eerder een grijsachtige indruk nalaat. Over het algemeen is de vlucht van 
eikenpage ook iets rustiger dan deze van iepenpage. 
 
 

 
 
Afbeelding 4 (Marc Walravens) 
Parende iepenpages betrapt op een zonnig plekje. 
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1.3.2 Eitjes 
De eitjes van de iepenpage zijn erg klein (ong.1mm) maar gemakkelijk te herkennen door hun 
specifieke vorm en kleuren. Ze lijken wat op een platte vliegende schotel met centraal een 
klein putje en een afbuigende rand. Het centrum van het eitje is vrij donker van kleur, vaak 
sterk contrasterend met de lichtere rand. 
 
De eitjes worden meestal gevonden op de overgang van oud naar nieuw hout of in de buurt 
van de knoppen. Tijdens dit onderzoek werd vastgesteld dat de meeste eitjes vrij hoog 
werden afgezet in de boomkruinen. 
 

 
 
Afbeelding 5 (Ranaphoto/Jeroen Mentens)  
De eitjes worden meestal afgezet bij de overgang van jong naar oud hout of nabij de knoppen van 
iepen. Door hun typische vorm en kleurenpatroon zijn ze onmiskenbaar. 
 

1.3.3 Rups 
 
Iepenpagerupsen zijn zoals typisch voor de familie Lycaenidae vrij gedrongen.  
Ze zijn overwegend groen gekleurd. De kleur van de rups lijkt echter de kleuren van de 
omgeving te volgen wat de camouflage ten goede komt. Zo zijn ze bij het uitkomen en in de 
allereerste larvenfasen voor een deel bruinrood, zodat ze volledig opgaan in de bruinrode 
bloemknoppen en bloemen van de iep (pers. opm.). Ze verkleuren eveneens bij het ouder 
worden naar een paars-bruine kleur. De rupsen zijn licht behaard. 
 
De rupsen zijn soms te localiseren door gericht te zoeken in de omgeving van vraatsporen. 
De rupsen voeden zich in hun eerste larvenfasen met bloemknoppen en de zaden van iep. 
Later op het jaar verhouten en verdrogen de zaden en gaan ze over op bladeren. 
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Afbeelding 6 (Ilf Jacobs)  
Iepenpagerupsen zijn soms te localiseren door gericht te zoeken in de omgeving van vraatsporen. 
 

 
 
Afbeelding 7 (Ilf Jacobs)  
De rupsen voeden zich in hun eerste larvenfasen met de zaden van iep. Later op het jaar verhouten en 
verdrogen de zaden en gaan ze over op bladeren. 
 

1.3.4 Pop 
De poppen worden zelden gevonden. Ze zijn vrij compact gevormd en hebben een 
donkerbruine grondkleur en zijn licht behaard. De verpopping vindt meestal plaats aan de 
onderkant van een eindstandig blad, soms aan een bladstengel of een takje. Doordat rupsen 
en poppen donker afsteken tegen de bladeren, kunnen ze worden gevonden door in mei met 
tegenlicht de bladeren af te turen. 
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1.4 Levenscyclus en gedrag 
 
De vlinder vliegt in één generatie per jaar van midden juni tot begin augustus.  
De wijfjes zetten de eitjes meestal afzonderlijk af op de twijgjes op de overgang tussen de 
groei van dit jaar en die van vorig jaar of op de onderkant van de groei van dit jaar; zelden 
zetten ze eitjes af in een knopoksel of op een tweesprong van twijgen of aan de basis van 
een bloeiknop van Ruwe of Gladde iep. Ook andere soorten iep kunnen worden gebruikt.  
De overwintering gebeurt in het eistadium. Na het uitkomen voedt de rups zich met het 
binnenste van een gedeeltelijk geopende bloemknop. Bij elke vervelling verandert de kleur 
van de rups en ze volgt daarin de veranderende kleuren van de ontluikende bladeren. De 
rups voedt zich ook met iepenzaden waartussen ze zich verschuilt.  
De verpopping gebeurt meestal op de onderkant van een eindstandig blad, maar kan ook op 
bladstengels of in vertakkingen plaatsvinden.  
 

 
Afbeelding 8  
Schematische voorstelling van de levenscyclus van iepenpage. Rood (eitjes), groen (rups), blauw 
(pop), zwart/grijs (imago) (Bron: http://www.ukbutterflies.co.uk) 
 
Mannetjes komen gewoonlijk vroeger uit dan wijfjes. De vlinders verblijven meestal hoog in 
de top van een iep waar ze zich voeden met honingdauw en zijn daarom nogal moeilijk waar 
te nemen. Enkel ‘s morgens en in de vooravond worden ze af en toe op bloemen of op 
vochtige delen van zandwegen waargenomen. Als nectarplanten lijken vooral akkerdistel en 
bramensoorten een belangrijke plaats in te nemen. 
 

 
 
Afbeelding 9 (Tom Deroover) 
Iepenpage nectar drinkend op akkerdistel, een veelgebruikte nectarplant. 



 Iepenpage Vlaams-Brabant   12 
 

Er werd herhaaldelijk waargenomen dat de vlinders bij goed weer zonnen op de bladeren van 
iepen. Hierbij richtten ze zich met gesloten vleugels naar de zon. De vlinders zijn sterk 
territoriaal en verzamelen rond bruidsbomen die tevens kunnen fungeren als afzetplaats voor 
de eitjes. Bij het begin van het vliegseizoen zijn vaak territoriale vluchten waar te nemen 
waarbij verschillende exemplaren elkaar achtervolgen. Hierbij vliegen de rivaliserende 
vlinders soms tot vrij ver of hoog van de bruidsboom.  
 
Uit waarnemingen blijkt dat sommige exemplaren van de Iepenpage na een week de iep 
waarop ze uitgeslopen zijn, verlaten om nieuwe iepen in de buurt te koloniseren. 
 
De vrouwtjes gaan bij het afleggen van de eitjes vrij behoedzaam tewerk. Meestal landen ze 
na een korte dwarrelende vlucht aan het einde van een tak op een blad van een iep. Van 
hieruit kruipen ze stelselmatig in de richting van de stam, hierbij regelmatig potentieële 
eiafzetplaatsen aftastend met het achterlijf. Indien een geschikte plek gevonden wordt kromt 
het vrouwtje het achterlijf en zet een eitje af.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Afbeelding 10 & 11 (Marc Herremans)  
Typisch gedrag van een vrouwtje iepenpage bij het zoeken van een geschikte afzetplaats voor de 
eitjes en bij het afzetten zelf.  
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1.5 Waardplant 
Algemeen 
Het genus (Ulmus) vormt de enige waardplant voor de soort. De eitjes worden afgezet op de 
takken en brengen op die manier de winter door, de rupsen eten van de bloemknoppen, 
bloemen, zaden en bladeren van de iep en de vlinders gebruiken bovendien vaak een grote 
iep als bruidsboom. De iepenpage brengt daardoor praktisch gans zijn leven door in de 
onmiddellijke omgeving van iepen. 

Soorten iepen 
In Vlaanderen komen van nature 3 soorten iepen voor, de algemene gladde iep (Ulmus 
minor), de ruwe iep (Ulmus glabra) en de zeldzame fladderiep (Ulmus leavis).  

Het herkennen van een iep spec. op zich is relatief gemakkelijk. In de winter vallen vooral de 
symetrische graadvormige takken op. De schors is vooral bij het ouder worden vrij ruw. De 
knoppen zijn rood-bruin en rond. In het vroege voorjaar zwellen de knoppen al snel en komen 
uiteindelijk in bloei voordat er bladeren aan de boom staan. Ook de bloeiwijze is erg 
kenmerkend. In de zomer zorgt de vorm van de bladeren voor uitsluitsel. Alle iepen hebben in 
meer of mindere mate een asymetrische en scheve bladvoet. 

De 3 soorten onderling zijn echter moeilijk om tot op soortnaam te brengen. De belangrijkste 
kenmerken worden hieronder per soort beschreven: 

Gladde iep 

Men kan de gladde iep herkennen aan de vrij lange bladsteel (vergelijk met ruwe iep). De 
bladeren hebben niet meer dan 12 nerven. De nerven zijn vaak aan de uiteinden vertakt.  

Ruwe iep 

Het blad van de ruwe iep is meestal aan beide zijden ruw behaard, vooral aan de onderkant. 
Het aantal bladnerven is vaak groter dan 12 (verschil met gladde iep). In veel gevallen heeft 
deze soort een kortere bladsteel dan de gladde iep. De bladeren hebben in veel gevallen 3 
punten. Net als bij de gladde iep zijn de nerven in de bladeren op het uiteinde vaak vertakt.  

Fladderiep 

Doordat de fladderiep nauwelijks wordt aangetast door de kever die de iepenziekte 
overbrengt is deze soort voor het behoud van de iepenpage van zeer groot belang. Jammer 
genoeg is het tevens de meest zeldzame iepensoort. De fladderiep wordt ook wel steeliep 
genoemd, omdat de bloemen en de vruchten aan een lange steel hangen. Dit is anders bij de 
gladde of de ruwe iep. De nerven in het blad van de fladderiep zijn niet vertakt, dit is wel vaak 
het geval bij de andere iepen. 

Iepenziekte 
Na testen bleken al deze iepen zeer gevoelig voor de iepenziekte. Kwekers zochten intussen 
naar nieuwe resistente variëteiten, maar meestal zonder veel succes. Zo werd een tijd 
gedacht dat een kruising, de Hollandse iep (Ulmus x Hollandica) resistent zou zijn. Dit bleek 
echter niet het geval. Pas recent werd ontdekt dat de fladderiep wel gevoelig is voor de 
iepenziekte, maar dat de overbrenger van de ziekte, de iepenspintkever, de fladderiep 
nauwelijks aantast, waardoor de ziekte dus niet wordt overgebracht. 
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Afbeelding 12 en 13 (Ilf Jacobs) 
Links - De oudste iepen zijn meestel Fladderiepen, deze soort is immers resistenter tegen de 
iepenziekte die de Ruwe en Gladde iep aantast. Deze Fladderiep werd gefotografeerd in de provincie 
Antwerpen en is reeds enkele honderden jaren oud. 
Rechts - Iepen (Ulmus sp.) vormen buiten de waardplant, vaak ook de bruidsboom voor de soort. Op 
de rechtse foto  zijn de typische vraatsporen van de iepenpagerupsen te zien. 
 

 
 
Afbeelding 14 (Ilf Jacobs) 
In de omgeving van Halle zijn nog veel oude iepen te vinden. 
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1.6 Biotoop 
 
De iepenpage is een karakteristieke soort van een kleinschalig landschap met een netwerk 
van hagen, bosranden, mantelvegetaties en open plekken in bossen waar de waardplant iep 
sp. (Ulmus sp.) voorkomt. Meestal gaat het om grote bloeiende iepen op zonbeschenen 
plaatsen. Door de iepziekte gebruikten ze mogelijk ook kleine, niet-bloeiende iepen (hergroei 
van afgestorven iepen). Hoewel de soort zich voornamelijk lijkt te voeden met honingdauw 
worden ze regelmatig waargenomen op nectarplanten. De aanwezigheid van ‘nectarkroegen’ 
vormt daarom een deel van het kwaliteitshabitat. In Nederland komt echter een sterk 
geïsoleerde populatie voor op slecht één of enkele iepen in stedelijk milieu.  
 

 
 

 
 
Afbeelding 15 & 16 (Ilf Jacobs) 
De kwaliteitshabitat voor de soort bestaat uit een kleinschalig landschap met een netwerk aan 
houtkanten en bossen met goed ontwikkelde bosranden (boven). Optimalieter komt de waardplant iep 
sp. (Ulmus sp.) veelvuldig voorkomt, bij voorkeur oude zonbeschenen exemplaren. 
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Afbeelding 17 & 18 (Ilf Jacobs) 
Iepen op open plekken in bossen of langs (spoor)wegen kunnen fungeren als leeggebied  
 

 
 
Afbeelding 19 & 20 (Ilf Jacobs) 
Ook op relatief jonge en vrijstaande iepen werd de soort aangetroffen. 
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1.7 Knelpunten  
Waarschijnlijk heeft de iepziekte vanaf het uitbreken in 1977, een vrij hoge tol geëist. In veel 
regio’s zijn, omwille van de ziekte, alle oude iepen uit het landschap verdwenen. Vermits de 
soort vooral vruchtdragende iepen verkiest is hiermee een groot deel van zijn leefgebied 
verdwenen. Om de iepziekte te bestrijden werden immers grote hoeveelheden iepen gekapt 
waardoor vermoedelijk heel wat (ook ongekende) vliegplaatsen van de Iepenpage verloren 
gegaan zijn. 

Anderzijds zorgt de intensivering van de landbouw voor een degradatie van het kleinschalig 
landbouwlandschap. Niet alleen habitatverlies, zoals het rooien van houtkanten, vormt een 
probleem. Ook een afname van de kwaliteit van de habitats eist zijn tol. Zo worden 
bijvoorbeeld mantelzoom-vegetaties aan de perceelsranden omgeploegd of met pesticiden 
besproeid zodat ze verloren gaan als nectarbron.  
 
 

 
Afbeelding 21 (Ilf Jacobs) 
De iepenpages lijken vooral de oude iepen te prefereren als waardplant en bruidsboom. Daar vooral 
oudere bomen worden aangetast eist de iepenziekte ongetwijfeld een hoge tol.  
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2 Aanpak van het onderzoek 
 
2.1 Beschikbare informatie samenbrengen over verspreiding van de soort  
 
Zoals opgaat voor tal van soorten zijn er vaak reeds verspreidingsgegevens aanwezig over 
de iepenpage (en zijn leefgebied) bij organisaties en instellingen. In een aantal gevallen zijn 
deze gegevens reeds aanwezig in GIS-lagen, maar doordat ze niet gecentraliseerd zijn, is het 
moeilijk om een goed beeld te krijgen op de verspreiding van een soort. Vermits het 
samenbrengen van deze versnipperde informatie en digitaliseren van analoge informatie heel 
wat nieuwe informatie en/of inzichten over de soort kon opleveren, en een goede basis vormt 
voor dit onderzoek, werd in de eerste plaats werk gemaakt van dit onderdeel. 

Methode De verspreide historische verspreidingsgegevens over de soort bevragen, bij 
elkaar brengen en verwerken.  
Toevoeging van de gegevens aan een databank en GIS-lagen.  
Het in kaart brengen van de gekende aan-/afwezigheid van de Iepenpage in de 
provincie zodat tot dan toe vastgestelde verspreiding kan worden bepaald.  

 
2.2 Verkennend onderzoek naar de verspreiding van de iepenpage in de regio 

rond Leuven. 
 

2.2.1 Inschakelen van het vrijwilligersnetwerk 
Inleiding 
In de meeste gevallen is het zowel op financieel vlak als qua tijdsinvestering niet haalbaar om 
een volledige inventarisatie te laten uitvoeren door professionelen, vooral indien het gaat over 
grootschalige inventarisaties (bv. Provinciedekkend). Natuurpunt Studie werkt bij het 
inventariseren van soorten in de meeste gevallen uitvoerig samen met locale vrijwilligers.  
 
Ook bij dit verkennend onderzoek en bij toekomstig onderzoek naar de ecologie en 
verspreiding van de iepenpage werd daarom sterk ingezet in het sensibiliseren en activeren 
van het vrijwilligersnetwerk. Er werd getracht om zoveel mogelijk UTM-hokken te laten 
‘adopteren’ en vervolgens te laten inventariseren door locale vrijwilligers (eventueel 
fungerend binnen een natuurstudiewerkgroep). 
 
Op deze manier wordt niet alleen het werk verdeeld en kosten gespaard, maar vormen de 
natuurstudieprojecten tevens een belangrijke educatieve meerwaarde.  
Om te komen tot een succesvolle samenwerking is het aanbieden van een goede 
ondersteuning en een algemene coördinatie echter essentieel. 
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Sensibilisatie en ondersteuning van het vrijwilligersnetwerk 
De ondersteuning van de geïnteresseerde en participerende vrijwilligers bestond uit een heel 
gamma aan hulpmiddelen. In dit onderdeel worden de verschillende aspecten van de 
ondersteuning beschreven. 
 
Kaartmateriaal 
Om de vrijwilligers op pad te sturen met veldkaarten van goed kwaliteit, werden kaarten 
aangeboden op basis van de meest recente luchtfoto’s in kleur. Op de afbeeldingen werd 
extra informatie aangebracht zoals de begrenzingen van het UTM5-hok, de UTM1-hokken, de 
locatie van historische waarnemingen (groene punten) en de plekken waar de voorbije jaren 
gezocht werd maar tot nu toe geen eitjes aangetroffen werden (rode punten).  
 
Ter voorbereiding van inventarisatieactiviteiten werden in enkele gevallen op vraag van 
vrijwilligers gedetailleerde veldkaarten opgemaakt en bezorgd op UTM1-niveau. De kaarten 
werden per post of digitaal bezorgd. 
 
Informeren van de vrijwilligers 
Er werden ook tal van sensibiliserende mails gestuurd om de vrijwilligers warm te maken voor 
het project en hen te informeren over de onderzoekmethoden. Hierbij werden reeds enkele 
projectresultaten weergegeven om hen te motiveren. 
 
 

 
 
Afbeelding 22 (Ilf Jacobs):  
Het afspeuren van zonbeschenen boomkruinen in de omgeving van iepen geeft je het meeste kans op 
het aantreffen van de soort. 



 Iepenpage Vlaams-Brabant   20 
 

Handleiding voor het inventariseren van de iepenpage 

Handleiding voor het inventariseren van de iepenpage 
Waar en op welke manier ga je best op zoek naar de iepenpage? 

-  Bezoek bosranden, holle wegen, hagen, enz. met aanwezigheid van iep.  

-  Volgens de literatuur wordt er best gezocht tijdens de voormiddag en late namiddag 
op warme dagen. Tijdens onderzoek in Vlaams-Brabant (2009 en 2010) bleek de soort 
echter ook actief op de heetste momenten van de dag bij temperaturen van +25°C. 
Hieruit dienen we te concluderen dat bij goed weer geïnventariseerd kan worden 
gedurende de ganse dag.  

-  Je kan je best richten op iepen in de mantel zoom van bossen of iepen in holle 
wegen/hagen in de omgeving van bos(jes).  

-  In het bos wandelen of in de holle weg heeft weinig zin omdat de vlinders aanwezig 
zijn in de kruinen, loop daarom langs de zonbeschenen buitenkant (zuidkant). Dikwijls 
is het noodzakelijk om door een nevenliggend weiland of akker te lopen. Heb hierbij 
respect voor de gewassen en loop door de stroken van de bandensporen, deze 
bevinden zich vaak op enkele meters van de bosrand.  

-  Controleer met het blote oog de boomkruinen. Eigen onderzoek wijst uit dat je het 
meeste kans hebt als je je concentreert op de kruinen in de omgeving de grootste en 
meest vitale iepen. Kijk aandachtig gedurende 5 minuten.  Controleer ook 
boomtoppen van andere bomen, vooral als de iepen relatief laag zijn. Windluwe, 
zonbeschenen plekken zijn waarschijnlijk het meest in trek.  

Herkenning 

Als je vlinders ziet vliegen controleer met verrekijker of je weldegelijk te maken hebt met 
Iepenpage. Let op voor Eikenpage, deze soort is vrij algemeen in het zelfde biotoop en zit 
regelmatig op Iep.  

Iepenpage maken vooral korte krachtige vluchtjes rond de boomtoppen van de 
‘bruidsbomen’. Bij territoriale vluchten en gevechten, kringelen ze vaak met 2 of meerdere 
exemplaren al draaiend in de lucht, om met een snelle vlucht terug te keren naar de 
bruidsboom. Iepenpage maakt over het algemeen een vrij donkere indruk, dit in tegenstelling 
tot Eikenpage met een grijsblauwe tint.   

Waarnemingen noteren en doorgeven 

Noteer enkele opmerkingen over de gedragingen van de soort en de biotoop (ook als je de 
soort op een plek niet hebt aangetroffen!) dit stelt ons in staat een beter beeld te krijgen op 
de ecologie van de soort. In het kader van het onderzoek naar de soort in 2010 en 2011 zal 
een gestandardiseerd invulformulier worden aangemaakt. 

Meer info 

Voor ondersteuning, vragen en de opmaak van kaartmateriaal, kan u terecht bij  

Ilf Jacobs, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, 015/29 72 73 
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Online invoermodule op iepenpage-projectpagina op www.waarnemingen.be 
 
De Iepenpage heeft naar het voorbeeld van de sleedoornpage nu ook een projectpagina op 
www.waarnemingen.be. 

Dat betekent dat waarnemingen in het kader van het Vlaams-Brabantse project kunnen 
ingevoerd worden ook met nulwaarnemingen. Je kan projectwaarnemingen invoeren via 
Invoeren > Projectwaarneming 

Of rechtstreeks via http://waarnemingen.be/wn_project.php 

Kies daar eerst de soortgroep dagvlinders, en dan verschijnt het project ‘Verspreiding 
Iepenpage 2009-2010’ 

Alle waarnemingen die via deze weg zijn ingevoerd, worden gelabeld met een projectcode 
zodat ze snel teruggevonden kunnen worden. 

Ze verschijnen ook op een aangepast verspreidingskaartje op 
http://waarnemingen.be/gmap_project.php?project=45 

Voer dus elk bezoek in op de site, op deze manier weten we welke gebieden onderzocht zijn 
en wat de trefkans voor de soort is. 

De rode vakjes op de kaart worden automatisch overschreven door een blauw wanneer 
iemand in dat km-hok toch een positieve waarneming doet. 

 

2.2.2 Inventarisatiemethode 
Tijdens dit verkennend onderzoek werd door de professionele medewerkers van Natuurpunt 
Studie voornamelijk gezocht in de omgeving van het bekende verspreidingsgebied. 
Vrijwilligers uit verschillende regio’s van Vlaams-Brabant (omgeving Galmaarden, Vilvoorde, 
Pepingen, etc.) gingen echter ook op pad in regio’s waar de soort recent niet meer 
waargenomen was. 
 
Tijdens de inventarisatie werd de methode toegepast zoals weergegeven in de bovenstaande 
handleiding. 
 

2.2.3 Gegevensverwerking en analyse van projectgegevens 
 

De GIS-lagen van de projectgegevens werden verwerkt met het GIS programma MapInfo 
Professional 9.5. 
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Afbeelding 23 (boven):  
Waarnemingenlijst op de aangemaakte projectpagina op www.waarnemingen.be 
‘Inventarisatie Iepenpage 2009-2011 
 
Afbeelding 24 (onder):  
Waarnemers en geïnteresseerden krijgen via de overzichtskaart een goed beeld van de hokken waar 
de soort reeds gezien is en waar zonder succes gezocht werd. 
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3 Resultaten van het onderzoek 
 
Inleiding 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten voorgesteld van de 2 belangrijkste luiken van het 
uitgevoerde onderzoek naar de soort: 

• de inventarisatie, centralisatie en verwerking van historische verspreidingsgegevens 
van iepenpage, 

• resultaten van het verkennend onderzoek naar de verspreiding van de soort in 
Vlaams-Brabant.  

 
3.1 Inventarisatie, centralisatie en verwerking van historische 

verspreidingsgegevens van iepenpage en zijn leefgebied 
 
Inleiding 
De enige historische gegevens van iepenpage werden aangetroffen in de Vlinderdatabank 
(Vlinderwerkgroep/INBO). De gegevenset van de Vlinderdatabank werd aangevraagd en 
verwerkt. 
 
Een gestandaardiseerde gegevensset van het leefgebied van de soort is momenteel niet 
voorhanden, zeker niet gebiedsdekkend voor gans Vlaams-Brabant.  
In het verleden zijn de holle wegen in de regio rond Leuven geïnventariseerd (Bron: Vrienden 
van het Heverleebos en het Meerdaalwoud). Deze gegevens zijn interessant voor het 
iepenpage-onderzoek daar voor elk landschapselement wordt aangegeven of iep sp. (Ulmus 
sp.) er aan- of afwezig is. 
 
Alle verzamelde gegevens werden verwerkt tot verspreidingskaarten. 
 

 
 
Afbeelding 25 (Marc Herremans) 
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3.1.1 Historische verspreidingsgegevens van iepenpage 
De enige gegevensset over de soort van de periode t.e.m 2007 werd aangetroffen in de 
Vlinderdatabank (Vlinderwerkgroep/INBO) 
 
Tabel 1  
Waarnemingen iepenpage tot t.e.m 2007 uit Vlinderdatabank (Vlinderwerkgroep/INBO) 
 
ID # Stadium Datum Vindplaats Prov. Utm5 Utm1 Medewerker 
189455 1 AD 1/1/1830 Brussel BR ES93D   De Selys-Longchamps 
189460 1 AD 1/1/1830 Kalmthout AN FS09C   Weinnmann 
189459 1 AD 1/1/1830 Watermaal-Bosvoorde BR ES92B   Donkier de Donceel 
189458 1 AD 1/1/1830 Melden OV ES32B   Tack Guido 
189457 1 AD 1/1/1830 Leuven VB FS13B   De Selys-Longchamps 
189456 1 AD 1/1/1830 Brussel BR ES93D   FSAGX 
189461 1 AD 1/1/1870 Ukkel BR ES92B   FSAGX 
189411 1 AD 18/07/1833 Oudergem BR FS03C   Troukens Willy 
189412 1 AD 22/06/1893 Brussel BR ES92B ES9729 Halflants Pierre 
189414 1 AD 30/06/1893 Watermaal-Bosvoorde BR ES92B   Halflants Pierre 
189462 1 AD 31/12/1900 Vorst BR ES93C   De Hennin de Boussu 
189463 2 AD 30/06/1905 Oudergem BR FS03C   Troukens Willy 
189415 1 AD 1/08/1906 Moorsel OV ES74D   FSAGX 
189416 1 AD 1/07/1907 Moorsel OV ES74D   FSAGX 
189464 5 AD 31/07/1909 Watermaal-Bosvoorde BR ES92B   Hippert Edmond 
189466 1 AD 31/08/1910 Kalmthout AN ES99B   FSAGX 
189465 1 AD 31/12/1910 Kalmthout AN FS09C   Troukens Willy 
189417 1 AD 21/06/1911 Oudergem BR FS03C   Hippert Edmond 
189419 1 AD 7/07/1917 Watermaal-Bosvoorde BR ES92B   Halflants Pierre 
189420 1 AD 2/07/1918 Hoeilaart VB FS02C FS0124 Troukens Willy 
189421 1 AD 6/07/1918 Watermaal-Bosvoorde BR ES92B   Troukens Willy 
189469 1 AD 31/12/1930 Tervuren VB FS03D   Berger L. 
189468 1 AD 31/12/1930 Linkebeek VB ES92C   Berger L. 
189467 1 AD 31/12/1930 Heverlee VB FS13B   Fontaine M. 
189470 1 AD 31/12/1931 Leuven VB FS13B   FSAGX 
189471 1 AD 31/12/1932 Leuven VB FS13B   FSAGX 
189472 1 AD 31/07/1933 Oudergem BR FS03C   FSAGX 
189473 1 AD 31/12/1935 Tervuren VB FS03D   FSAGX 
189474 2 AD 30/06/1937 Hoeilaart VB FS02C   Troukens Willy 
189422 1 AD 24/07/1937 Tervuren VB FS03D   FSAGX 
189423 1 AD 25/07/1937 Hoeilaart VB FS02C   Troukens Willy 
189424 1 AD 27/07/1937 Hoeilaart VB FS02C   Troukens Willy 
189425 1 AD 16/06/1938 Watermaal-Bosv. BR ES92B   Troukens Willy 
189475 1 AD 31/12/1939 Sint-Joris-Weert VB FS12B   Van Hespen 
189426 1 AD 9/08/1944 Watermaal-Bosv. BR ES92B   Straatman 
189476 1 AD 31/12/1949   VB     FSAGX 
189477 1 AD 30/06/1953 's Gravenvoeren LI FS92A   FSAGX 
189478 1 AD 31/12/1956 Tervuren VB FS03D   FSAGX 
189479 1 AD 31/12/1957 Tervuren VB FS03D   FSAGX 
189486 1 AD 30/06/1960 Sint-Genesius-R. VB ES92D ES9824 FSAGX 
189485 1 AD 30/06/1960 Dworp VB ES92C   FSAGX 
189484 1 AD 30/06/1960 Dworp VB ES92C   FSAGX 
189483 1 AD 31/12/1960 Sint-Genesius-R. VB ES92D ES9824 FSAGX 
189482 1 AD 31/12/1960 Oudergem BR FS03C   Devarenne M. 
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189481 1 AD 31/12/1960 Lembeek VB ES81B   FSAGX 
189480 1 AD 31/12/1960 Halle VB ES91A ES9117 FSAGX 
189487 1 AD 31/07/1963 Dworp VB ES92C   FSAGX 
189488 1 AD 31/08/1963 Dworp VB ES92C   FSAGX 
189427 1 AD 23/07/1964 Oudergem BR FS03C   Maes Dirk 
189489 1 AD 31/08/1965 Dworp VB ES92C   FSAGX 
189490 1 AD 31/07/1970 Oudergem BR FS03C   FSAGX 
189491 1 AD 31/08/1970 Ukkel BR ES92B   FSAGX 
189428 1 AD 23/07/1973 Kwaremont OV ES32B ES3826 Tack Guido 
189429 1 AD 7/08/1973 Tervuren VB FS03D   Debecker J. 
189430 2 AD 5/07/1976 Kampenhout VB FS04D   Troukens Willy 
189431 4 AD 5/07/1976 Kampenhout VB FS04D   Van Den Abbeele D. 
189432 1 AD 7/07/1976 Gavere OV ES44D   Menschaert Luc 
189433 1 AD 15/07/1976 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189436 1 AD 15/07/1976 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189435 1 AD 15/07/1976 Dilbeek VB ES83D ES8834 FSAGX 
189434 1 AD 15/07/1976 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189493 1 AD 31/12/1976 Kwaremont OV ES32D ES3724 Tack Guido 
189492 1 AD 31/12/1976 Gavere OV ES44D   Tack Guido 
189494 2 AD 31/07/1978 Watermaal-Bosv. BR ES92B   FSAGX 
189496 1 AM 30/06/1979 Leuven VB FS13B   Troukens Willy 
189437 2 AD 24/07/1979 Grimbergen VB ES94D   Troukens Willy 
189440 1 AD 5/08/1979 Dilbeek VB ES83D ES8834 FSAGX 
189438 1 AD 5/08/1979 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189439 1 AD 5/08/1979 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189495 1 AD 31/12/1979 Oudergem BR FS03C FS0130 Troukens Willy 
189497 1 AM 31/07/1980 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189443 1 AD 31/07/1980 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189441 1 AD 31/07/1980 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189442 1 AD 31/07/1980 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189444 1 AD 2/08/1996 Elsene BR ES93D ES9730 Maes Dirk 
189445 4 AD 20/06/1998 Oudergem BR FS03C FS0030 Mairesse Alain 
189498 1 AM 6/08/1998 Sint-Genesius-R. VB FS02C FS0024 Raes Dirk 
189499 1 AM 7/08/1998 Halle VB ES81B ES8918 Brichau Inge 
189447 1 AD 24/07/1999 Oud-Heverlee VB FS13D FS1530 Bauduin Mathieu 
189448 1 AD 24/07/1999 Pepingen VB ES72D ES7620 Cornelis Johnny 
189446 1 AD 24/07/1999 Oud-Heverlee VB FS13D FS1530 Vercoutere Bart 
189449 1 AD 16/07/2002 Oud-Heverlee VB FS13D FS1530 Bauduin Mathieu 
189450 1 AD 27/07/2002 Oud-Heverlee VB FS13D FS1530 Bauduin Mathieu 
189451 1 AD 20/06/2003 Kortenberg VB FS14C FS1041 Vints Els 
189452 5 AD 26/06/2003 Hoeilaart VB FS02C FS0324 Lambrechts Jorg 
189453 1 AD 12/08/2003 Linkebeek VB ES92C ES9424 Auwerx Johan 
189454 4 AD 19/07/2004 Oud-Heverlee VB FS13D FS1530 Bauduin Mathieu 
223060 2 AD 2/08/2005 Neerijse VB FS13C FS1331 Van de Meutter Frank 
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Bespreking van de historische gegevens 
 
Uit de historische gegevens blijkt dat iepenpage steeds zeldzaam is geweest of allesinds 
weinig werd waargenomen. Hiermee wordt nogmaals bevestigd dat de soort één van de 
minst gekende dagvlindersoorten blijkt te zijn van Vlaanderen.  
 
Enkele eenvoudige berekeningen met de tabel leren ons het volgende 
 
De historische gegevens uit de periode van 1830 tot 2007 blijken volledig te bestaan uit 
waarnemingen van adulte vlinders.  
 
In totaal  totaal werden tussen 1830 en 2007 slechts 111 iepenpages gemeld, waarvan 
slechts 25 na 1980. 
 
De vlinder werd steeds aangetroffen in lage aantallen met een gemiddeld aantal van 1,3 
vlinders per waarneming. 
 
Veruit de meeste waarnemingen zijn afkomstig uit Vlaams-Brabant, maar tevens in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het zuiden van Oost-Vlaanderen en ZO Limbrug (Voeren) 
bleek de vlinder voor te komen.  
 
Merkwaardig genoeg zijn er tevens enkele waarnemingen uit het uiterste NW van Antwerpen 
uit de omgeving van Kalmthout.  
 
Aan de hand van deze historische verspreidingsgegevens werd een kaart opgemaakt (zie 
afb. 27).  
 

 
 
Afbeelding 26 (Ilf Jacobs) 
Op het einde van het vliegseizoen lijkt de soort vaker gebruik te maken van nectarplanten. Vaak zijn de 
vlinders dan al sterk afgevlogen. 
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Kaart historische verspreidingsgegevens iepenpage  

 
 

 
 
Afbeelding 27  
Historische verspreidingsgegevens iepenpage (Bron: Vlinderdatabank – Vlinderwerkgroep/INBO) 
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3.1.2 Gegevens van het leefgebied van de soort 
 
Het vergaren van ecologische kennis over een soort is de eerste stap om uiteindelijk te 
komen tot de effectiefve bescherming. Veel dagvlinders stellen hoge eisen aan hun 
leefgebied. Een goed inzicht verkrijgen in de habitatpreferenties van de soort is daarom 
noodzakelijk om de kwaliteit van een habitat te kunnen inschatten.  
Heel wat dagvlindersoorten zijn inmiddels vrij goed bestudeerd, daardoor weten we vaak vrij 
goed aan welke eisen een landschap moet voldoen opdat de soort er duurzaam kan 
voorkomen. 
 
Kennis over de karakteristieken van een landschap vormen daarom vaak een goede basis 
om de verspreiding van een soort in een regio of gebied in te schatten of om gericht op zoek 
te gaan naar de soort. De inventarisatiegegevens van de holle wegen van de regio rond 
Leuven is een goed voorbeeld van landschapsinformatie die het onderzoek naar een 
bepaalde soort ten goede komt.  
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Verspreidingsgegevens van iep sp. (Ulmus sp) voor de regio van Leuven 
Legende 
Groen: landschapselementen waarin iep sp. (Ulmus sp) aanwezig is 
Rood: landschapselementen waarin iep sp. (Ulmus sp) niet aanwezig is 
 

 
 
Afbeelding 28 Verspreidingsgegevens van iep sp. (Ulmus sp.) voor de regio van Leuven 
(Gegevens: Vrienden van het Heverleebos en het Meerdaalwoud)
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3.2 Resultaten van het verkennend verspreidingsonderzoek van de iepenpage 
in Vlaams-Brabant 

 
Inleiding 
Tijdens de termijn van het provinciale iepenpage-project, strikt genomen tussen 01/04/2009 
en 01/04/2010, werd vooral ingezet op het optimaliseren van de inventarisatiemethodes en de 
sensibilisatie van het netwerk van vrijwilligers. In dit rapport worden enkel de resultaten 
besproken dewelke werden verzameld binnen de termijn van het project.  
 
Uit de behaalde resultaten van dit verkennend onderzoek bleek dat de soort waarschijnlijk 
ruimer voorkomt dan voordien gedacht. Om een goed beeld te krijgen op de actuele 
verspreiding van de soort in Vlaams-Brabant werd daarom een opvolgproject ingediend 
waarin meer tijd wordt voorzien. Dit opvolgproject werd reeds goedgekeurd waardoor op 
relatief korte termijn volop kan ingezet worden op de soort. Tijdens de vliegtijd van de soort in 
2010 werd daarom alvast gestart met een intensieve inventarisatie. Hoewel deze 
inventarisatie reeds resulteerde heel wat nieuwe gegevens worden deze in dit rapport niet 
besproken. 
 
 

3.2.1 Aantallen uit de dataset van de projectwaarnemingen (tussen 01/04/2008 en 
31/03/2009) 

 
In de loop van het project (tussen 01/01/2008 en 31/03/2009) kwamen; 

• In totaal 94 waarnemingen binnen van iepenpage. 
• Er werden 176 exemplaren van de iepenpage gemeld, dit aantal heeft betrekking op 

alle levensfasen. 
• 172 exemplaren hiervan betroffen waarnemingen uit Vlaams-Brabant, 2 uit Oost-

Vlaanderen en 2 uit Brussel. 
• In totaal werden er 159 vlinders/imago’s waargenomen en 17 eitjes. 
• Het gemiddelde aantal waargenomen iepenpages (alle levensstadia) over alle 

onderzochte plaatsen (inclusief de 0-waarnemingen) bedroeg 1,9 waargenomen 
exemplaren. 

• De mediaan van het aantal waargenomen iepenpages (alle levensstadia) over alle 
onderzochte plaatsen (inclusief de 0-waarnemingen) bedroeg 1 waargenomen 
exemplaren. 
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Tabel met verzamelde verspreidingsgegevens van iepenpage in Vlaams-Brabant (2008 t.e.m. 31/3/2010) 
 
ID Wetensch. naam Datum # Kleed Gedrag Gebied Gemeente Provincie Waarnemer 
41738950 Satyrium w-album 3/07/2008 1 onbekend ter plaatse Kessel-Lo - Leopoldspark Kessel-Lo (Dg) Vlaams-Brabant NSG Dijleland 
40163143 Satyrium w-album 27/07/2008 1 imago ter plaatse Lembeek (Dg) Halle Vlaams-Brabant Thomas Merckx 
43380125 Satyrium w-album 12/06/2009 2 onbekend ter plaatse Herent Herent Vlaams-Brabant gerard moors 
43429794 Satyrium w-album 13/06/2009 5 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Bruno Bergmans 
43429804 Satyrium w-album 13/06/2009 3 onbekend ter plaatse Herent Herent Vlaams-Brabant Bruno Bergmans 
43471559 Satyrium w-album 17/06/2009 7 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Wouter Vanreusel 
43471571 Satyrium w-album 17/06/2009 5 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Wouter Vanreusel 
43485821 Satyrium w-album 17/06/2009 6 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43485826 Satyrium w-album 17/06/2009 5 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43725698 Satyrium w-album 17/06/2009 0 onbekend ter plaatse Wilsele - Dorp Wilsele (Dg) Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43725742 Satyrium w-album 17/06/2009 0 onbekend ter plaatse Leefdaal - Plateau Leefdaal Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43725782 Satyrium w-album 17/06/2009 0 onbekend ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43725812 Satyrium w-album 17/06/2009 0 onbekend ter plaatse Kessel-Lo - Leopoldspark Kessel-Lo (Dg) Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43499836 Satyrium w-album 20/06/2009 1 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Jeroen Mentens 
43526230 Satyrium w-album 20/06/2009 1 onbekend ter plaatse Linkebeek   Vlaams-Brabant Johan Auwerx 
43752702 Satyrium w-album 20/06/2009 0 onbekend ter plaatse Neerijse - Ganzeman Huldenberg Vlaams-Brabant Jeroen Mentens 
43752708 Satyrium w-album 20/06/2009 0 onbekend ter plaatse Neerijse - Ganzeman Huldenberg Vlaams-Brabant Jeroen Mentens 
43752720 Satyrium w-album 20/06/2009 0 onbekend ter plaatse Neerijse - Ganzeman Huldenberg Vlaams-Brabant Jeroen Mentens 
43752733 Satyrium w-album 20/06/2009 0 onbekend ter plaatse Neerijse - Ganzeman Huldenberg Vlaams-Brabant Jeroen Mentens 
43516288 Satyrium w-album 21/06/2009 1 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Thomas de Thier 
43516731 Satyrium w-album 21/06/2009 1 imago ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Peter Collaerts 
43517061 Satyrium w-album 21/06/2009 1 imago ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Steven Keteleer 
43517801 Satyrium w-album 21/06/2009 2 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Erwin Collaerts 
43520107 Satyrium w-album 21/06/2009 1 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant kurt boux 
43523008 Satyrium w-album 21/06/2009 2 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Michaël Vandeput 
43610365 Satyrium w-album 24/06/2009 1 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Gert Vanautgaerden 
43574995 Satyrium w-album 25/06/2009 1 onbekend ter plaatse Lembeek (Dg) Halle Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43634099 Satyrium w-album 25/06/2009 1 onbekend ter plaatse Tervuren - Stad Tervuren Vlaams-Brabant Tom Snoeckx 
43736687 Satyrium w-album 25/06/2009 0 imago ter plaatse Pyreneeën  Ronse Oost-Vlaanderen Dirk Verroken 
43736689 Satyrium w-album 25/06/2009 0 imago ter plaatse Pyreneeën - Paardenweide Ronse Oost-Vlaanderen Dirk Verroken 
44015825 Satyrium w-album 25/06/2009 1 imago ter plaatse Tervuren - Stad Tervuren Vlaams-Brabant Willy, Verbeke 
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43576858 Satyrium w-album 26/06/2009 2 onbekend ter plaatse Gaasbeek - Land van Gaasbeek Lennik Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43590286 Satyrium w-album 27/06/2009 2 onbekend ter plaatse Bosberg - Moerbekebos Geraardsbergen Oost-Vlaanderen Lieven Decrick 
43600035 Satyrium w-album 27/06/2009 2 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Iwan Lewylle 
43612644 Satyrium w-album 27/06/2009 2 imago ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant wout opdekamp 
43612650 Satyrium w-album 27/06/2009 1 imago ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant wout opdekamp 
43607039 Satyrium w-album 28/06/2009 1 onbekend ter plaatse Pepingen Middenloop van de Zuunbeek Pepingen Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43607043 Satyrium w-album 28/06/2009 1 onbekend ter plaatse Pepingen Middenloop van de Zuunbeek Pepingen Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43607060 Satyrium w-album 28/06/2009 1 onbekend ter plaatse Halle (Halle) (Dg) Halle Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43607064 Satyrium w-album 28/06/2009 1 onbekend ter plaatse Halle (Halle) (Dg) Halle Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43607070 Satyrium w-album 28/06/2009 2 onbekend ter plaatse Pepingen   Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43622710 Satyrium w-album 29/06/2009 5 onbekend ter plaatse Vilvoorde   Vlaams-Brabant Axel Smets 
46188599 Satyrium w-album 30/06/2009 1 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Bruno Bergmans 
43647394 Satyrium w-album 1/07/2009 5 onbekend ter plaatse Vilvoorde   Vlaams-Brabant Axel Smets 
43647977 Satyrium w-album 1/07/2009 1 imago ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43647996 Satyrium w-album 1/07/2009 1 imago ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43648015 Satyrium w-album 1/07/2009 1 imago ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43648028 Satyrium w-album 1/07/2009 2 imago ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43648101 Satyrium w-album 1/07/2009 8 imago ter plaatse Bertem - Bertem Bos Bertem Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43648128 Satyrium w-album 1/07/2009 1 imago ter plaatse Bertem - Koeheide Bertem Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43648131 Satyrium w-album 1/07/2009 1 imago ter plaatse Bertem - Bertem Bos Bertem Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43648153 Satyrium w-album 1/07/2009 10 imago ter plaatse Bertem - Koeheide Bertem Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43654191 Satyrium w-album 1/07/2009 1 imago ter plaatse Huldenberg - Huldenberg Plateau Huldenberg Vlaams-Brabant Frederik Fluyt 
43725850 Satyrium w-album 1/07/2009 0 onbekend ter plaatse Bertem - Eikenbos Bertem Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43725950 Satyrium w-album 1/07/2009 0 onbekend ter plaatse Bertem - Koeheide Bertem Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
43906635 Satyrium w-album 1/07/2009 2 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
46188600 Satyrium w-album 3/07/2009 2 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Bruno Bergmans 
43682201 Satyrium w-album 4/07/2009 3 onbekend ter plaatse Bertem - Bertem Bos Bertem Vlaams-Brabant Jeroen Mentens 
43682204 Satyrium w-album 4/07/2009 3 onbekend ter plaatse Bertem - Bertem Bos Bertem Vlaams-Brabant Jeroen Mentens 
43708482 Satyrium w-album 4/07/2009 5 imago ter plaatse Huldenberg - Huldenberg Plateau Huldenberg Vlaams-Brabant Frederik Fluyt 
43708747 Satyrium w-album 4/07/2009 1 onbekend ter plaatse Loonbeek - Ganspoel Huldenberg Vlaams-Brabant Frederik Fluyt 
43715869 Satyrium w-album 4/07/2009 1 onbekend ter plaatse Halle (Halle) (Dg) Halle Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43715937 Satyrium w-album 4/07/2009 0 onbekend ter plaatse Elingen - Beekvalleitjes Lennik Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43715943 Satyrium w-album 4/07/2009 0 onbekend ter plaatse Lennik/Pepingen/Bree-eik Brandwacht Lennik Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43703647 Satyrium w-album 5/07/2009 1 imago eileggend Bertem - Bertem Bos Bertem Vlaams-Brabant Marc Herremans 
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43703727 Satyrium w-album 5/07/2009 2 imago eileggend Bertem - Koeheide Bertem Vlaams-Brabant Marc Herremans 
43744694 Satyrium w-album 9/07/2009 1 onbekend ter plaatse Gaasbeek - Domein Gaasbeek/Groenenberg Lennik Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43744696 Satyrium w-album 9/07/2009 0 onbekend ter plaatse Gaasbeek - Domein Gaasbeek/Groenenberg Lennik Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43744701 Satyrium w-album 9/07/2009 0 onbekend ter plaatse Gaasbeek - Domein Gaasbeek/Groenenberg Lennik Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43744710 Satyrium w-album 9/07/2009 0 onbekend ter plaatse Gooik Lombergbos Gooik Vlaams-Brabant Lieven Decrick 
43792231 Satyrium w-album 13/07/2009 1 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
43792863 Satyrium w-album 13/07/2009 2 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
43815221 Satyrium w-album 13/07/2009 1 imago ter plaatse Huldenberg - Huldenberg Plateau Huldenberg Vlaams-Brabant Frederik Fluyt 
43817142 Satyrium w-album 14/07/2009 1 imago ter plaatse Moeraske - Brussel / Bruxelles Evere Bruxelles / Brussel Hanssens Bart 
43819556 Satyrium w-album 15/07/2009 1 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
46188605 Satyrium w-album 15/07/2009 1 onbekend ter plaatse Winksele Herent Vlaams-Brabant Bruno Bergmans 
43843624 Satyrium w-album 16/07/2009 1 imago ter plaatse Doode Bemde - Doode Bemde Zuid Sint-Joris-Weert Vlaams-Brabant Bernard Misonne 
43892431 Satyrium w-album 21/07/2009 6 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
43902784 Satyrium w-album 21/07/2009 1 imago ter plaatse Moeraske - Brussel / Bruxelles Evere Bruxelles / Brussel Hanssens Bart 
43984691 Satyrium w-album 21/07/2009 5 onbekend ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Bart Creemers 
46188607 Satyrium w-album 21/07/2009 4 onbekend ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Bruno Bergmans 
43906798 Satyrium w-album 22/07/2009 2 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
43906851 Satyrium w-album 22/07/2009 2 imago ter plaatse Doode Bemde - Langerodebos Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
43906921 Satyrium w-album 22/07/2009 1 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
43906994 Satyrium w-album 22/07/2009 1 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
43907023 Satyrium w-album 22/07/2009 1 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
43969099 Satyrium w-album 26/07/2009 3 onbekend ter plaatse Bertem - Koeheide Bertem Vlaams-Brabant eddy macquoy 
44004463 Satyrium w-album 29/07/2009 1 imago ter plaatse Bertem - Koeheide Bertem Vlaams-Brabant Tom Deroover 
44105386 Satyrium w-album 5/08/2009 1 imago ter plaatse Doode Bemde - Kliniekvijvers Huldenberg Vlaams-Brabant Mathieu Bauduin 
44117304 Satyrium w-album 6/08/2009 1 imago ter plaatse Nossegem (Dg) Zaventem Vlaams-Brabant Tom Deroover 
45624050 Satyrium w-album 14/12/2009 16 ei ter plaatse Bertem - Bertem Bos Bertem Vlaams-Brabant Ilf Jacobs 
46232313 Satyrium w-album 31/01/2010 1 ei ter plaatse Bertem - Bertem Bos Bertem Vlaams-Brabant Bart Creemers 
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3.2.2 Kaarten van het verkennende onderzoek naar de verspreiding van de 

iepenpage in Vlaams-Brabant 
De geogerefereerde verspreidingsgegevens van de soort werden verwerkt, geanalyseerd en 
omgezet in kaarten. Deze kaarten zijn opgenomen in dit hoofdstuk en trachten op een 
overzichtelijke manier de resultaten van het verkennend onderzoek weer te gegeven. 
Om te komen tot een kaart met de weergave van de aan- en afwezigheid van de soort op de 
onderzochte locaties werd enkel gebruik gemaakt van de projectgegevens (01/01/2008 tot 
31/03/2010). 
 
Hieronder worden enkele conclusies opgelijst per opgemaakte kaart  

Weergave van de aan- en afwezigheid van iepenpage op de onderzoekslocaties  
Conclusies: 

 Er werd in Vlaams-Brabant voornamelijk gezocht ten W en ZW van Leuven en de 
regio rond Pepingen, verder waren er nog verspreide zoekinspanningen ten noorden 
van Brussel, de omgeving van Galmaaarden, Lembeek en ten oosten van Brussel. 

 Buiten alle verwachtingen was de soort ruimer aanwezig dan voordien gedacht. 
 In regio’s waar vrij intensief gezocht werd naar de soort, vnl. regio tussen Herent en 

Bertem, werd vastgesteld dat de soort plaatselijk vrij verspreid en plaatselijk algemeen 
voorkomt 

 
Actuele verspreidingsgegevens iepenpage voor Vlaams-Brabant (2008 tot 31/03/2010) 
 
Conclusies: 

 Er werden in Vlaams-Brabant (inclusief BHG) in 17 UTM5 en 31 UTM1-hokken 
iepenpages waargenomen. Dit is gezien de geringe inspanning een opmerkelijk 
resultaat in vergelijking met de historische waarnemingen. Van 1830 tot 2007 zijn er 
immers sechts van 20 UTM5 en 16 UTM1-hokken gegevens van iepenpage. 

 Vooral de hoge densiteit aan waarnemingen ten westen van Leuven valt op. 
 

   
Nieuwe (2008 tot 31/03/2010) en historische verspreidingsgegevens van iepenpage 
voor Vlaams-Brabant  
 
Conclusies: 

 In de loop van het project werden in Vlaams-Brabant iepenpages waargenomen in 11 
UTM5 en 29 UTM1-hokken waar het voorkomen van de soort voordien niet uit bekend 
was. 

 De nieuwe hokken zijn verspreid aanwezig over een groot deel van het centrum en 
ZO van Vlaams-Brabant. 
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Weergave van aan/afwezigheid van iepenpage op onderzoekslocaties (2008 tot 31/03/2010) 

 
 

 
 
Afbeelding 29 Weergave van aan/afwezigheid van iepenpage op onderzochte locaties 
(Gegevens: Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be, Jacobs 2010) 
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Actuele verspreidingsgegevens iepenpage voor Vlaams-Brabant (2008 tot 31/03/2010) 

 
 

 
 
Afbeelding 30 Verspreidingsgegevens iepenpage vanaf 2008 
(Gegevens: Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be, Jacobs 2010)
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Historische en nieuwe (2008 tot 31/03/2010) verspreidingsgegevens van iepenpage voor Vlaams-Brabant  

 
 

 
 
Afbeelding 31 Historische en nieuwe (vanaf 2008) verspreidingsgegevens van iepenpage op UTM-niveau 
(Gegevens: Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be, Jacobs 2010, Merckx & Berwaerts 2010, Guelinckx 2001, Vlinderdatabank)
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Verspreidingsgegevens van iep sp. (Ulmus sp) voor de regio van Leuven 
Legende 
Groen: landschapselementen waarin iep sp. (Ulmus sp) aanwezig is 
Rood: landschapselementen waarin iep sp. (Ulmus sp) niet aanwezig is 
 

 
 
Afbeelding 32 Verspreidingsgegevens van iep sp. (Ulmus sp.) voor de regio van Leuven 
(Gegevens: Vrienden van het Heverleebos en het Meerdaalwoud) 
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Bijlage 2  
Op zoek naar de mysterieuze Iepenpage, Brakona nieuwsbrief 10 (2) jun-aug, 2010 
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Bijlage 3 
2009, een topjaar voor de vlinders, Brakona nieuwsbrief 9(3), sep-nov 2009 
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Bijlage 4  
Sleedoorn- en Iepenpage. Verspreidingsonderzoek ism vrijwilligers, Jaarverslag 2008-2009. 
Markante resultaten van Natuurpunt Studie, pag. 137-141 
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Bijlage 5 
Samen op zoek naar Sleedoorn- en Iepenpages, Milieukrant, april 2010 
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