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Samenvatting

Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Iepenpage in Vlaams-Brabant. Sensibilisatie, 
samenwerking en advies voor beheer en inrichting.’ Dit project werd uitgevoerd door 
Natuurpunt Studie vzw en werd gecofinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant.  

Dit project vormt een opvolgproject van twee voorgaande, meer uitgebreide publicaties. De 
nadruk van deze onderzoeksprojecten lag bij het vergaren van ecologische kennis en het 
actualiseren van de verspreidingsgegevens. Voor meer informatie over deze thema’s wordt 
verwezen naar publicatie Jacobs I. 2011. Ecologie en verspreiding van de Iepenpage in 
Vlaams-Brabant. Rapport Natuur.studie 2011/10 Mechelen. 

Voorliggend rapport bestaat uit drie hoofdonderdelen:  

Sensibiliserende acties In de loop van de provinciale projecten werd volop geïnvesteerd 
in het sensibiliseren en activeren van de natuurbehoudsector en het vrijwilligersnetwerk van 
Natuurpunt vzw. De belangrijkste twee luiken van de sensibilisatie bestonden uit 1) de actieve 
sensibilisatie en ondersteuning van vrijwilligers en betrokkenen en 2) het publiceren in een 
breed spectrum van media. Door de sensibilisatie participeerden tal van personen aan de 
projecten. Hierdoor heeft het onderzoek, op een zeer kostefficiënte manier, geleidt tot het 
vergroten van de ecologische kennis en de actualisatie van de verspreidingsgegevens. Om te 
komen tot een succesvolle samenwerking met vrijwilligers is het aanbieden van een goede 
ondersteuning en een algemene coördinatie echter essentieel. Buiten de educatieve 
meerwaarde die door deze onderzoeksprojecten ontstond, vormt de participatie van tal van 
geïnteresseerden tevens in een groter draagvlak voor de soort wat de duurzaamheid ten 
goede zal komen. 

Nieuwe verspreidingsgegevens van de soort Hoewel er in kader van dit project geen 
middelen waren begroot voor bijkomend verspreidingsonderzoek werden toch nog heel wat 
waarnemingen doorgegeven. Uit de waarnemingen van 2012 kan men concluderen dat  
1) de Iepenpage ook in 2012 verspreid over de provincie Vlaams-Brabant werd 
waargenomen. Opvallend is het hoge aantal waarnemingen in het Walenbos (Tielt-Winge) en 
de zuidrand van Brussel waar gericht naar de soort gezocht werd.  
2) bijkomend onderzoek in de toekomst nog tot verrassende resultaten zou kunnen leiden, 
daar er in 2012 twee waarnemingen werden verricht die zich ver buiten het gekende 
verspreidingsgebied bevinden nl. Diest (prov. Vlaams-Brabant) en Ranst (prov. Antwerpen). 
3) in 2012 werd de soort waargenomen in drie UTM5-hokken waar ze tot nog toe nooit werd 
aangetroffen.

Soortgericht advies In dit hoofdstuk wordt de link gelegd tussen kennis enerzijds 
(verspreiding en ecologie) en de praktijk of concrete soortbescherming anderzijds. Allereerst 
worden de kenmerken van het leefgebied kort en bondig beschreven, hierna komen de 
belangrijkste bedreigingen aan bod. Tenslotte worden inrichtings- en beheermaatregelen 
geformuleerd. In dit laatste onderdeel wordt in detail uitgewerkt welke maatregelen er 
getroffen kunnen worden om het leefgebied van de Iepenpage te verbeteren. Hierbij wordt 
ingegaan op verschillende onderdelen. Er wordt aangegeven waar soortspecifiek beheer voor 
de Iepenpage zinvol is. Verder wordt aangegeven hoe nieuwe mantel-zoomvegetaties 
gecreëerd kunnen worden en hoe het onderhoudsbeheer van bosranden best aangepakt 
wordt. Tenslotte komt ook het aanplanten van iepen als inrichtingsmaatregel aan bod. 
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Inleiding

De Iepenpage is een op Vlaamse schaal zeldzame dagvlinder. De kennis over de soort, zijn 
leefgebied en zijn verspreiding was tot voor kort zeer gering. Op de vorige Vlaamse Rode 
Lijst stond Iepenpage in de categorie ‘Onvoldoende gekend’ (Maes & Van Dyck, 1999). Door 
de provinciale projecten kreeg de Iepenpage van 2009 t.e.m. 2012 meer aandacht waardoor 
er intensief naar de soort werd gezocht, zowel door professionele medewerkers van 
Natuurpunt Studie als vrijwilligers. Dit resulteerde in de ontdekking van tal van nieuwe 
populaties. Hieruit bleek dat de soort, alvast in Vlaams-Brabant, nog ruimer voorkomt dan 
voordien gedacht. Door de toegenomen kennis is de Iepenpage momenteel opgenomen in de 
categorie ‘Kwetsbaar’ van de nieuwe Rode Lijst (Maes et al., 2011). We vermoeden dat bij 
een volgende actualisatie van de Rode Lijst, waarbij tevens de waarnemingen vanaf 2011 in 
rekening worden gebracht, de soort terecht zal komen in een lagere categorie. In dat geval is 
de soort uit de ‘gevarenzone’.  

De Iepenpage is een Prioritaire soort (categorie ‘Symboolsoort’) voor Vlaams-Brabant 
(Colazzo & Bauwens 2003, Nijs 2009). Om opgenomen te worden in deze lijst dient meer dan 
33% van de Vlaamse populatie voor te komen in Vlaams-Brabant. Door de gerichte 
inventarisaties bevindt meer dan 90% van de gekende populaties van het Vlaamse gewest 
zich momenteel in Vlaams-Brabant. De provincie Vlaams-Brabant draagt een grote 
verantwoordelijkheid om de soort te behouden.  

De Iepenpage is een mysterieuze soort die men zonder gerichte zoektochten nauwelijks te 
zien krijgt. De stijging van het aantal waarnemingen is goed nieuws maar is ongetwijfeld 
grotendeels toe te schrijven aan een verhoogde zoekinspanning en efficiëntere 
inventarisatiemethode. Aan de hand van de huidige onderzoeksresultaten en 
verspreidingsgegevens is het echter niet mogelijk om een uitspraak te doen over de voor- of 
achteruitgang van de soort. De populaties in het landelijk gebied staan alleszins reeds vele 
tientallen jaren onder sterke druk doordat heel wat geschikt leefgebied verdwenen of sterk 
gekrompen is en de kwaliteit afneemt. 

In de loop van de opeenvolgende provinciale projecten werd volop ingezet op sensibilisatie 
van zowel de natuurbehoudsector als het vrijwilligersnetwerk van Natuurpunt. Door de 
toegenomen aandacht en verbeterde soortkennis kan vanaf nu werk gemaakt worden van 
acties op terrein. Het in dit rapport opgenomen beheeradvies heeft de opzet om deze acties 
ingang te doen vinden. Het uitgebreide beheeradvies tracht het evenwicht te vinden tussen 
soortspecifieke ingrepen en een haalbare uitvoering ervan. Met behulp van dit advies kunnen 
terreinbeheerders en regionale landschappen aan de slag.  
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1 Sensibiliserende acties 
In dit hoofdstuk worden kort en bondig de belangrijkste onderdelen van de sensibilisatie voor 
de soort opgelijst. De belangrijkste twee luiken van de sensibilisatie bestonden uit  

Actieve sensibilisatie en ondersteuning van vrijwilligers en betrokkenen 
Publicaties in een breed spectrum van media 

1.1 Actieve sensibilisatie en ondersteuning  
In de loop van de provinciale projecten werd volop geïnvesteerd in het sensibiliseren en 
activeren van het vrijwilligersnetwerk van Natuurpunt vzw. Door de sensibilisatie 
participeerden tal van personen aan de projecten. Hierdoor heeft het onderzoek, op een zeer 
kostefficiënte manier, geleidt tot het vergroten van de ecologische kennis en de actualisatie 
van de verspreidingsgegevens. Buiten de educatieve meerwaarde die door deze 
onderzoeksprojecten ontstond, vormt de participatie van tal van geïnteresseerden tevens in 
een groter draagvlak voor de soort wat de duurzaamheid ten goede zal komen.

Om te komen tot een succesvolle samenwerking met vrijwilligers is het aanbieden van een 
goede ondersteuning en een algemene coördinatie echter essentieel. De ondersteuning van 
de geïnteresseerde en participerende vrijwilligers bestond uit een heel gamma aan 
hulpmiddelen. De belangrijkste hulpmiddelen bestonden uit: 

1.1.1 Handleiding en Soortfolder ‘Op zoek naar de Iepenpage’ 
Er werd een Handleiding opgemaakt die de methode omschrijft op welke manier men best 
aan de slag gaat bij het inventariseren van de Iepenpages. De handleiding werd in detail 
uitgewerkt in het onderdeel ‘Handleiding als leidraad voor het verspreidingsonderzoek’ (zie 
Jacobs 2011).

In de loop van 2011 werd tevens een 
aantrekkelijke Soortfolder aangemaakt. Deze 
folder tracht zoveel mogelijk mensen warm te 
maken om op zoek te gaan naar de Iepenpage. 
De folder biedt kort en bondig informatie aan 
over de herkenning, status, verspreiding en 
focust voornamelijk op de beschrijving van het 
leefgebied en tips om op een zo succesvol 
mogelijke manier op zoek te gaan naar de 
soort. 

Figuur 1.  
De soortfolder ‘Op zoek naar de Iepenpage’ als 
stimulans om op zoek te gaan naar de Iepenpage.  
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1.1.2 Informeren van de vrijwilligers 
Er werden 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. 

1.1.3 Faciliteren van het doorgeven van waarnemingen 
Waarnemingen van de soort doorgeven werd zo laagdrempelig mogelijk gemaakt via 
de Iepenpage-projectpagina op www.waarnemingen.be 

1.2 Publicaties in een breed spectrum van media  

1.2.1 Gratis downloadbare rapporten  

 Jacobs I., 2010. Eindverslag van de opdracht ‘Verkennend onderzoek naar de 
ecologie en verspreiding van de Iepenpage in Vlaams-Brabant’. Rapport Natuurpunt 
Studie 2010/12 Mechelen 

http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurstudie/documenten/ein
dverslag_iepenpage.pdf 

 Jacobs I. 2011. Ecologie en verspreiding van de Iepenpage in Vlaams-Brabant’. 
Rapport Natuur.studie 2011/10 Mechelen 

http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurstudie/documenten/iep
enpage_2011_web.pdf

1.2.2 Publicaties in tijdschriften 

 Iepenpage en Sleedoornpage in Vlaams-Brabant. Nieuwe inzichten in verspreiding en 
ecologie, Natuur.focus 11(2): 52-61 

 Soortfolder ‘Op zoek naar de Iepenpage’ 

 De Iepenpage, trots van het Dijleland, De Boomklever, Jaargang 38, maart 2010 

 Op zoek naar de mysterieuze Iepenpage, Brakona nieuwsbrief 10 (2) jun-aug, 2010 

 2009, een topjaar voor de vlinders, Brakona nieuwsbrief 9(3), sep-nov 2009 

 Sleedoorn- en Iepenpage. Verspreidingsonderzoek ism vrijwilligers, Jaarverslag 2008-
2009. Markante resultaten van Natuurpunt Studie, pag. 137-141 

 Samen op zoek naar Sleedoorn- en Iepenpages, Milieukrant, april 2010 

 Zoeken naar Iepenpage in het Dijleland: Tips en voorlopige verspreidingsgegevens, 
De Boomklever, Jaargang 38, maart 2011 

1.2.3 Digitale media 

 Iepenpage na 100 jaar terug in Provincie Antwerpen, website Natuurbericht.be, 17 juni 
2011

http://www.natuurbericht.be/?id=6278&q=iepenpage 



Iepenpage in Vlaams-Brabant    8

2  Nieuwe verspreidingsgegevens van de soort 
Hoewel er in kader van dit project geen middelen waren begroot voor bijkomend onderzoek 
naar de verspreiding van de soort werden toch nog heel wat waarnemingen doorgegeven. In 
dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de waarnemingen die binnenkwamen via 
www.waarnemingen.be in de loop van 2012. 

2.1 Waarnemingenlijst Iepenpage (vliegtijd 2012) 

Tabel 1.  
Waarnemingen van Iepenpage in de loop van 2012 (bron: www.waarnemingen.be). 

ID Soortnaam Datum # Gemeente Provincie
69422195 Iepenpage 26/06/2012 2 Sint Lambrechts Woluwe Brussel
69422222 Iepenpage 26/06/2012 0 Sint Lambrechts Woluwe Brussel
69422236 Iepenpage 26/06/2012 0 Sint Lambrechts Woluwe Brussel
69422244 Iepenpage 26/06/2012 0 Sint Lambrechts Woluwe Brussel
69422251 Iepenpage 26/06/2012 0 Sint Lambrechts Woluwe Brussel
69422268 Iepenpage 26/06/2012 0 Sint Lambrechts Woluwe Brussel
69422275 Iepenpage 26/06/2012 0 Sint Lambrechts Woluwe Brussel
69422280 Iepenpage 26/06/2012 0 Sint Lambrechts Woluwe Brussel
69422287 Iepenpage 26/06/2012 0 Sint Lambrechts Woluwe Brussel
69422460 Iepenpage 26/06/2012 0 Zaventem Vlaams Brabant
69422520 Iepenpage 26/06/2012 3 Sint Pieters Woluwe Brussel
69422709 Iepenpage 26/06/2012 1 Sint Pieters Woluwe Brussel
69422772 Iepenpage 26/06/2012 2 Sint Pieters Woluwe Brussel
69422834 Iepenpage 26/06/2012 0 Sint Pieters Woluwe Brussel
69422853 Iepenpage 26/06/2012 0 Sint Pieters Woluwe Brussel
69449960 Iepenpage 28/06/2012 2 Herent Vlaams Brabant
69450307 Iepenpage 28/06/2012 1 Ronse Oost Vlaanderen
69450321 Iepenpage 28/06/2012 2 Ronse Oost Vlaanderen
69450322 Iepenpage 28/06/2012 1 Ronse Oost Vlaanderen
69450324 Iepenpage 28/06/2012 1 Ronse Oost Vlaanderen
69450325 Iepenpage 28/06/2012 1 Ronse Oost Vlaanderen
69450326 Iepenpage 28/06/2012 1 Ronse Oost Vlaanderen
69450343 Iepenpage 28/06/2012 3 Ronse Oost Vlaanderen
69450345 Iepenpage 28/06/2012 1 Ronse Oost Vlaanderen
69450402 Iepenpage 28/06/2012 2 Ronse Oost Vlaanderen
69498737 Iepenpage 30/06/2012 2 Uccle / Ukkel Brussel
69523514 Iepenpage 1/07/2012 5 Kampenhout Vlaams Brabant
69523554 Iepenpage 1/07/2012 3 Muizen (Dg) Antwerpen
69536308 Iepenpage 2/07/2012 4 Muizen (Dg) Antwerpen
69536313 Iepenpage 2/07/2012 1 Muizen (Dg) Antwerpen
69554949 Iepenpage 2/07/2012 2 Tervuren Vlaams Brabant
69581887 Iepenpage 4/07/2012 1 Sint Lambrechts Woluwe Brussel
69592055 Iepenpage 4/07/2012 2 Uccle / Ukkel Brussel
69592182 Iepenpage 4/07/2012 1 Uccle / Ukkel Brussel
69592190 Iepenpage 4/07/2012 1 Uccle / Ukkel Brussel
69609530 Iepenpage 5/07/2012 6 Vilvoorde Vlaams Brabant
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69609538 Iepenpage 5/07/2012 5 Vilvoorde Vlaams Brabant
69642198 Iepenpage 7/07/2012 1 Tielt Winge Vlaams Brabant
69644430 Iepenpage 7/07/2012 1 Ronse Oost Vlaanderen
69644471 Iepenpage 7/07/2012 1 Ronse Oost Vlaanderen
69737387 Iepenpage 12/07/2012 1 Sint Joris Winge (Dg) Vlaams Brabant
69737598 Iepenpage 12/07/2012 3 Sint Joris Winge (Dg) Vlaams Brabant
69749252 Iepenpage 12/07/2012 1 Geraardsbergen Oost Vlaanderen
69749256 Iepenpage 12/07/2012 1 Idegem (Dg) Oost Vlaanderen
69759062 Iepenpage 12/07/2012 1 Heverlee (Dg) Vlaams Brabant
69856516 Iepenpage 17/07/2012 1 Uccle / Ukkel Brussel
69842046 Iepenpage 18/07/2012 7 Sint Joris Winge (Dg) Vlaams Brabant
69848565 Iepenpage 18/07/2012 1 Sint Joris Winge (Dg) Vlaams Brabant
69848598 Iepenpage 18/07/2012 1 Sint Joris Winge (Dg) Vlaams Brabant
69860142 Iepenpage 18/07/2012 2 Heverlee (Dg) Vlaams Brabant
69859005 Iepenpage 19/07/2012 1 Ranst Antwerpen
69897256 Iepenpage 21/07/2012 1 Steenokkerzeel Vlaams Brabant
69897713 Iepenpage 21/07/2012 1 Sint Joris Winge (Dg) Vlaams Brabant
69920813 Iepenpage 22/07/2012 2 Lembeek (Dg) Vlaams Brabant
69948754 Iepenpage 22/07/2012 4 Zaventem Vlaams Brabant
69952368 Iepenpage 23/07/2012 1 Leefdaal Vlaams Brabant
70049099 Iepenpage 23/07/2012 0 Auderghem / Oudergem Brussel
70161712 Iepenpage 23/07/2012 5 Uccle / Ukkel Brussel
70161828 Iepenpage 23/07/2012 1 Uccle / Ukkel Brussel
69988145 Iepenpage 24/07/2012 1 Uccle / Ukkel Brussel
69988361 Iepenpage 24/07/2012 2 Uccle / Ukkel Brussel
69988437 Iepenpage 24/07/2012 3 Uccle / Ukkel Brussel
69988510 Iepenpage 24/07/2012 1 Uccle / Ukkel Brussel
70092363 Iepenpage 24/07/2012 0 Uccle / Ukkel Brussel
70162716 Iepenpage 24/07/2012 1 Uccle / Ukkel Brussel
70163250 Iepenpage 24/07/2012 0 Uccle / Ukkel Brussel
70163285 Iepenpage 24/07/2012 1 Sint Genesius Rode Vlaams Brabant
70163488 Iepenpage 24/07/2012 5 Uccle / Ukkel Brussel
70163499 Iepenpage 24/07/2012 2 Uccle / Ukkel Brussel
70163714 Iepenpage 24/07/2012 1 Uccle / Ukkel Brussel
70163742 Iepenpage 24/07/2012 0 Uccle / Ukkel Brussel
69996858 Iepenpage 25/07/2012 1 Heverlee (Dg) Vlaams Brabant
69997136 Iepenpage 25/07/2012 1 Heverlee (Dg) Vlaams Brabant
70007753 Iepenpage 25/07/2012 2 Uccle / Ukkel Brussel
70092895 Iepenpage 25/07/2012 0 Machelen Vlaams Brabant
70092922 Iepenpage 25/07/2012 0 Brussel / Bruxelles Brussel
70092966 Iepenpage 25/07/2012 0 Brussel / Bruxelles Brussel
70092976 Iepenpage 25/07/2012 0 Brussel / Bruxelles Brussel
70093050 Iepenpage 25/07/2012 0 Brussel / Bruxelles Brussel
70018961 Iepenpage 26/07/2012 1 Zaventem Vlaams Brabant
70025956 Iepenpage 26/07/2012 1 Sint Joris Winge (Dg) Vlaams Brabant
70166415 Iepenpage 26/07/2012 2 Uccle / Ukkel Brussel
70166441 Iepenpage 26/07/2012 0 Uccle / Ukkel Brussel
70166461 Iepenpage 26/07/2012 2 Uccle / Ukkel Brussel
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70166500 Iepenpage 26/07/2012 0 Uccle / Ukkel Brussel
70166646 Iepenpage 26/07/2012 0 Uccle / Ukkel Brussel
70166723 Iepenpage 26/07/2012 0 Uccle / Ukkel Brussel
70166828 Iepenpage 26/07/2012 3 Uccle / Ukkel Brussel
70052124 Iepenpage 27/07/2012 4 Kampenhout Vlaams Brabant
70083559 Iepenpage 28/07/2012 1 Uccle / Ukkel Brussel
70171850 Iepenpage 29/07/2012 0 Watermaal Bosvoorde Brussel
70171855 Iepenpage 29/07/2012 0 Watermaal Bosvoorde Brussel
70171882 Iepenpage 29/07/2012 0 Watermaal Bosvoorde Brussel
70171930 Iepenpage 29/07/2012 0 Uccle / Ukkel Brussel
70172046 Iepenpage 29/07/2012 0 Watermaal Bosvoorde Brussel
70172120 Iepenpage 29/07/2012 0 Watermaal Bosvoorde Brussel
70172316 Iepenpage 30/07/2012 1 Uccle / Ukkel Brussel
70151046 Iepenpage 1/08/2012 1 Heverlee (Dg) Vlaams Brabant
70158292 Iepenpage 1/08/2012 3 Sint Joris Winge (Dg) Vlaams Brabant
70172334 Iepenpage 1/08/2012 1 Watermaal Bosvoorde Brussel
70221642 Iepenpage 4/08/2012 1 Diest Vlaams Brabant
70241344 Iepenpage 5/08/2012 1 Ranst Antwerpen
70303179 Iepenpage 7/08/2012 1 Beersel Vlaams Brabant
70315616 Iepenpage 8/08/2012 1 Heverlee (Dg) Vlaams Brabant
70341022 Iepenpage 9/08/2012 1 Sint Joris Winge (Dg) Vlaams Brabant
70362009 Iepenpage 10/08/2012 1 Tervuren Vlaams Brabant

2.2 Verspreidingskaarten Iepenpage uit 2012 

Op volgende pagina’s worden een aantal kaarten getoond waarin de nieuwe 
verspreidingsgegevens van Iepenpage zijn verwerkt. Ondanks het feit dat de periode met de 
grootste zoekintensiteit werd afgerond eind 2011 werden ook in 2012 nog interessante 
bijkomende waarnemingen verricht.  

Conclusies
Uit de waarnemingen van Iepenpage van de vliegperiode van 2012 blijkt dat: 

Iepenpage ook in 2012 nog verspreid over de provincie Vlaams-Brabant werd 
waargenomen. Opvallend is het hoge aantal waarnemingen in het Walenbos (Tielt-
Winge) en de zuidrand van Brussel waar gericht naar de soort gezocht werd. 
In 2012 kwamen twee waarnemingen binnen die zich ver buiten het gekende 
verspreidingsgebied bevinden nl. Diest (prov. Vlaams-Brabant) en Ranst (prov. 
Antwerpen). Uit deze waarnemingen blijkt dat in de toekomst bijkomend onderzoek 
nog tot verrassende resultaten zou kunnen leiden. Concreet verwachten we de soort 
mogelijk aan te kunnen treffen in het zuiden van de provincies Oost-Vlaanderen en 
Limburg (inclusief Voeren) en in alluviale delen van de provincie Antwerpen. 
Ingezoomd op UTM5-niveau bleek dat de soort in 2012 werd waargenomen in drie 
UTM5-hokken waar de soort tot nog toe nooit werd aangetroffen. 
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Waarnemingen van Iepenpage van de vliegperiode 2012 

Legende:  Puntwaarnemingen uit 2012. 
Figuur 2. Verspreidingsgegevens van de Iepenpage uit 2012. (Gegevens: www.waarnemingen.be)
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Historische (t.e.m. 2007) en recente verspreidingsgegevens van de Iepenpage (2008-2012) 

Legende:   Historische waarnemingen t.e.m 2007. Recente projectgegevens (2008-2012).   Zowel historisch als recente waarnemingen.  

Figuur 3. Historische (t.e.m. 2007) en recente (2008-2012) verspreidingsgegevens van de Iepenpage op niveau van 5X5km-hokken. 
(Gegevens: Vlinderdatabank Natuurpunt/INBO, Jacobs 2011, Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be)
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Evolutie verspreidingsgegevens van Iepenpage doorheen project

Legende:  Historische waarnemingen t.e.m 2007.  Recente projectgegevens 2008-2011.  Nieuwe UTM5 hokken ontdekt in 2012.  
Figuur 4. Historische verspreidingsgegevens t.e.m. 2007, projectgegevens (2008-2011) en nieuwe verspreidingsgegevens van de Iepenpage ontdekt in 2012 
op niveau van 5X5km-hokken.(Gegevens: Vlinderdatabank Natuurpunt/INBO, Jacobs 2011, Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be).
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3 Handen uit de mouwen voor de Iepenpage 

In dit hoofdstuk wordt de link gelegd tussen kennis enerzijds (verspreidingsgegevens en 
ecologische kennis) en de praktijk of concrete soortbescherming anderzijds.  

 Allereerst worden de kenmerken van het leefgebied van Iepenpage kort en bondig 
beschreven,

 hierna komen de belangrijkste bedreigingen aan bod, 
 tenslotte worden inrichtings- en beheermaatregelen geformuleerd.  

3.1 Leefgebied van de Iepenpage 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een beknopte beschrijving en foto’s een beeld 
geschetst van het leefgebied van de Iepenpage.  

Kenmerken van het leefgebied 

 De Iepenpage geeft de voorkeur aan landschappen met veel structuurvariatie waar de 
waardplant iep sp. (Ulmus sp.) voorkomt. Een kleinschalig landschap met een netwerk van 
hagen, bosranden en mantel-zoomvegetaties vormt de natuurlijke habitat van de soort.  

 Locaties met iepen in de directe omgeving van woonkernen kunnen gemakkelijk tippen 
aan een kleinschalig landbouwlandschap, bosranden en natuurgebieden als het gaat over 
aantallen Iepenpages. Grootschalige landbouwlandschappen blijken het minst geschikt 
voor de soort. Zowel in Vlaanderen als omringende regio’s zijn populaties bekend in sterk 
verstedelijkt milieu.  

 De Iepenpage blijkt een lichte voorkeur te hebben voor bosranden en houtkanten maar 
kan in principe overal voorkomen waar enkele iepen bij elkaar staan. Er zijn populaties 
bekend die slechts één enkele boom ter beschikking hebben.  

 Iepenpage is vooral aanwezig in de kruinen van de hoogste/meest opvallende iepen. De 
soort kan zich echter tevens handhaven op locaties waar enkel lage iepen aanwezig zijn, 
zolang er in dat geval maar genoeg staan.  

 De soort blijkt in Vlaams-Brabant vooral gebruik te maken van Gladde iep Ulmus minor en 
in iets mindere mate Ruwe iep Ulmus glabra. De soort werd ook vastgesteld op Engelse 
iep Ulmus procera, Hollandse iep Ulmus xhollandica en de zeldzame Fladderiep Ulmus 
laevis.

 Iepenpage gebruikt als bruidsboom voornamelijk Iepen. In mindere mate worden ook 
Essen en Esdoorn gebruikt. 

 De soort houdt van een gunstig microklimaat en is vooral te vinden in windluwe en snel 
opwarmende hoekjes.  

 De aanwezigheid van nectar in de onmiddellijke omgeving is een pluspunt.
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Figuur 5.  
De kwaliteitshabitat voor de soort bestaat uit een kleinschalig en gevarieerd landschap  
met daarin iepen, bij voorkeur oude en zonbeschenen exemplaren. (Ilf Jacobs) 

Figuur 6.  
De Iepenpage blijkt een lichte voorkeur te hebben voor bosranden en houtkanten. (Ilf Jacobs) 
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Figuur 7.  
Een populatie kan (alvast tijdelijk) overleven op één enkele iep zoals hier in een enorme iep te Ukkel. 
(Ilf Jacobs) 

Figuur 8.  
Ook op relatief jonge en vrijstaande iepen werd de soort aangetroffen, maar op veel plaatsen ontbreekt 
de soort in zulke situaties. (Ilf Jacobs) 
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3.2 Belangrijkste bedreigingen 

3.2.1 Iepenziekte 
Locaties met iepen zijn jammer genoeg vaak te herkennen aan de vele dode bomen die het 
slachtoffer werden van de Iepenziekte. Deze ziekte werd voor het eerst opgemerkt in het 
begin van de 20ste eeuw. Tijdens de eerste epidemie stierven tot 40% van de Iepen. Vanaf 
de jaren ‘70 brak een tweede nog heviger epidemie los waaraan bijna alle Iepen bezweken. 
De Iepenziekte is een besmettelijke verwelkingziekte, die door Iepenspintkevers verspreid 
wordt. Hierbij verdorren de bladeren en de boom sterft op korte termijn. Er zijn meerdere 
soorten schorskevers (Scolytidae) waaronder de Grote iepenspintkever Scolytus scolytus,
ook wel Grote iepenbastkever genoemd, de Kleine iepenspintkever Scolytus multistriatus en 
Scolytus laevis. Al deze soorten blijken mee verantwoordelijk te zijn voor de Iepenziekte. De 
Iepenspintkevers knagen zich een weg doorheen de barst en leggen hun eieren vlak onder 
de schors. De larven die uitkomen, knagen een heel typisch gangenpatroon uit in het hout. 
De larven overwinteren als pop en in het voorjaar knagen de kevers zich naar buiten. Deze 
kleine kevertjes zijn dragers van de schimmels Ophiostoma ulmi, de nog agressievere 
Ophiostoma novo-ulmi en Ophiostoma himal-ulmi die de sapstroom verstoren. De Iepen 
proberen zich hiertegen te beschermen door de schimmels in te kapselen. Op deze wijze 
verhindert de boom zijn eigen sapstroom en sterft af. Bij het verlaten van een boom kunnen 
de kevers schimmelsporen meenemen naar de volgende boom waardoor nabije bomen snel 
besmet worden (Cuvelier 2006). 

Na testen bleken al de iepensoorten 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 xhollandica resistent zou zijn. Dit bleek 
echter niet het geval. Pas recent werd ontdekt dat de Fladderiep Ulmus laevis 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. 

In veel regio’s zijn, omwille van de ziekte, alle oude iepen uit het landschap verdwenen. In 
Groot-Brittannië was 5 jaar na het uitbreken van de ziekte al 99% van de iepen vernietigd 
(Hoskins – learnaboutbutterflies). Het zijn vooral de bomen vanaf een leeftijd van ongeveer 5 
jaar en ouder die worden aangetast door de iepenziekte. Daar de Iepenpages vooral de 
oudere vruchtdragende iepen prefereren als waardplant en bruidsboom, heeft de iepenziekte 
ongetwijfeld een hoge tol geëist. Het afsterven van grote iepen hoeft echter niet perse het 
einde voor een populatie Iepenpage te betekenen. Een populatie kan een tijdje in lagere 
aantallen overleven op jonge wortelopslag.  

Van alle onderzochte locaties in Vlaams-Brabant bleek in totaal 76% in meer of mindere mate 
aangetast door de Iepenziekte (Jacobs 2011). Er was geen indicatie dat er voor de 
Iepenpage een verschil is tussen landschapselementen met veel, weinig of geen zieke Iepen.  
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Figuur 9 en 10.  
Locaties met iepen zijn jammer genoeg vaak te herkennen de vele dode bomen. Het zijn vooral de 
bomen vanaf een leeftijd van ongeveer 5 jaar en ouder die worden aangetast door de iepenziekte. 
Daar de Iepenpages vooral de oude vruchtdragende iepen prefereren als waardplant en bruidsboom, 
eist de iepenziekte ongetwijfeld een hoge tol. (Ilf Jacobs) 

3.2.2 Landgebruik 
Anderzijds zorgt de intensivering van de landbouw voor een degradatie van het 
kleinschalige 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. Merk op dat ons onderzoek 
uitwees dat Akkerdistel een erg belangrijke nectarplant is voor Iepenpage, net zoals voor vele 
andere dagvlinders en insecten. De degradatie van het landschap vormt naar alle 
waarschijnlijk een groter probleem voor de soort dan de Iepenziekte (Davies 1992). 
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Figuur 11. 
Een intensief beheerd en grootschalig landschap. Dit zijn als het ware ‘groene woestijnen’ geworden. 
Deze landschappen hebben nog weinig te bieden qua biodiversiteit in vergelijking met het kleinschalige 
landbouwlandschap van weleer. De taluds en perceelsgrenzen geven nog aan waar de houtkanten ooit 
stonden. (foto: Ilf Jacobs)
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3.3 Gedetailleerd beheeradvies 

3.3.1 Inleiding 
Er lijken in Vlaams-Brabant nog steeds voldoende geschikte leefgebieden met iepen 
aanwezig om heel wat populaties Iepenpage te onderhouden. Aan de hand van voorgaand 
onderzoek kan er alvast besloten worden dat de soort momenteel in Vlaams-Brabant nog 
stevig voet aan grond heeft. 

Door de Iepenziekte verandert de leefomgeving van de soort constant. De bruidsboom en 
voedselboom van dit jaar kan volgend jaar afgestorven zijn. Toch blijkt dat de Iepenpage 
mobiel en flexibel genoeg (geweest) is om stand te houden in Vlaams-Brabant en wellicht ook 
om bepaalde geschikt geworden biotopen te (her)koloniseren. Op die manier kunnen effecten 
van de iepenziekte (afgestorven iepen) gecompenseerd worden.  
Anderzijds zijn er op heel wat (zeer) geschikte locaties met forse iepen geen Iepenpages 
aangetroffen ondanks grondig onderzoek. Mogelijk liggen deze locaties te geïsoleerd om 
gekoloniseerd te worden door Iepenpage (al dan niet na eerder uitsterven op die locatie). 
Voorbeelden van zulke locaties zijn ruimschoots te vinden in Zuidoost-Brabant: Natuurpunt 
reservaten Meldertbos (Hoegaarden), Zilverberg (Tielt-Winge) en Spikdoornveld / De Zeyp 
(grens Glabbeek/Lubbeek) + De Drie Tommen te Tienen).  

Mogelijk kan de soort het verspreidingsgebied wat uitbreiden als er meer grote en markante 
iepen (terug)komen door toegenomen resistentie tegen de iepenziekte of aanplant van 
resistente(re) soorten of variëteiten. In dit opzicht zou het interessant zijn om gedetailleerd 
verspreidingsonderzoek uit te voeren aan de rand van het huidig gekende areaal. Indien we 
de precieze huidige situatie in kaart brengen, kunnen we via monitoring nagaan of de soort 
zich uitbreidt of het verspreidingsgebied inkrimpt. Ook kunnen we zo indicaties krijgen van 
waar de soort op de rand van haar verspreiding botst omdat het landschap te grootschalig 
open wordt. 

In dit hoofdstuk wordt in detail uitgewerkt welke maatregelen er getroffen kunnen worden om 
het leefgebied van de Iepenpage te verbeteren en nieuwe leefgebieden te ontwikkelen. 
Dit advies werd verwerkt in verschillende onderdelen: 

o Waar is soortspecifiek beheer voor de soort zinvol 
o Nieuwe mantel-zoomvegetaties creëren 
o Onderhoudsbeheer van mantel-zoomvegetaties  
o Aanplanten van iepen 

3.3.2 Waar is soortspecifiek beheer voor de Iepenpage zinvol 
Inleiding

Indien men actie wil ondernemen voor de Iepenpage worden de pijlen in eerste instantie best 
gericht op het verbeteren van het leefgebied in en om reeds gekende populaties.

Daarnaast kan men werken aan het verbinden van leefgebieden en aan het creëren van 
nieuwe leefgebieden. Om succes te hebben, dient men rekening te houden met de 
verspreidingscapaciteit van de vlinder. De aandacht gaat dus best naar zones in de nabijheid 
van locaties waar de soort recent werd vastgesteld en die de soort op eigen kracht kan 
koloniseren.  
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Inschatting van het verspreidingsgebied van Iepenpage in Vlaams-Brabant

In het kader van het onderzoek ‘Ecologie en verspreiding van de Iepenpage in Vlaams-
Brabant’ (Jacobs 2011), werd de verspreiding van de soort in detail onder de loep genomen. 
Het verspreidingsonderzoek leidde tot tal van nauwkeurige puntlocaties. Deze 
projectgegevens werden aangevuld met de waarnemingen van 2012 uit 
www.waarnemingen.be. Met deze gegevens werd een kaart opgemaakt die een inschatting 
maakt van het actueel verspreidingsgebied van Iepenpage in Vlaams-Brabant. 

Rond alle geo-gerefereerde Iepenpage-waarnemingen werden buffers aangebracht (zie 
Figuur 12). Enkel de aanwezigheden werden in rekening genomen (kaart dus exclusief 0-
waarnemingen). De verschillende buffers vormen een beeld op het verspreidingsgebied 
afhankelijk van een veronderstelde mobiliteit van de soort. Deze kaarten vormen slechts een 
ruwe inschatting van een mogelijk verspreidingsgebied. Om het exacte verspreidingsgebied 
in te kunnen schatten zijn meer gegevens nodig over de mobiliteit van de soort, de 
connectiviteit en weerstand van het landschap en is bijkomend gedetailleerd 
verspreidingsonderzoek essentieel. 

Buffer 1000m: Beeld op verspreidingsgebied indien de soort vanuit de vastgestelde locatie 
1000m zou kunnen overbruggen.
Buffer 2500m: Beeld op verspreidingsgebied indien de soort vanuit de vastgestelde locatie 
2500m zou kunnen overbruggen.
Buffer 5000m: Beeld op verspreidingsgebied indien de soort vanuit de vastgestelde locatie 
5000m zou kunnen overbruggen.

 Bij een veronderstelde mobiliteit van 1000m zou een groot deel van de 
waarnemingen of waarnemingsplaatsen deel uitmaken van relatief kleine en 
versnipperde populaties. Enkel in het zuiden van Vlaams-Brabant en in de ruime 
omgeving rond Leuven ontstaan aaneengesloten populaties bij deze veronderstelde 
mobiliteit. 

 Bij een veronderstelde mobiliteit van 2500m zou een groot deel van de 
waarnemingen of waarnemingsplaatsen deel uitmaken van een grillig gevormde maar 
grotendeels aaneengesloten (meta-)populatie. Met de huidige verspreidingsgegevens 
valt op dat zowel in het zuidwesten als het noordoosten de populaties een grotere 
graad van versnippering vertonen. Enkele zones blijken geen deel uit te maken van dit 
veronderstelde verspreidingsgebied. Bij een mobiliteit van 2500m valt bij deze analyse 
het uiterste noordwesten van Vlaams-Brabant en de akker- en fruitteeltregio van 
Haspengouw in het oosten van de provincie buiten het verspreidingsgebied van de 
soort. Ook Sleedoornpage bleek niet voor te komen in deze regio’s van Vlaams-
Brabant (Jacobs et al. 2010). 

 Bij een veronderstelde mobiliteit van 5000m wordt praktisch heel het centrum van 
Vlaams-Brabant ingenomen door een grote aaneengesloten (meta-)populatie. De 
soort lijkt voor te komen in een brede band die van het zuidwesten naar het 
noordoosten loopt. Ook uit deze analyse komt naar voor dat het noordwesten van 
Vlaams-Brabant en de akker- en fruitteeltregio van Haspengouw, gelegen in het 
oosten van de provincie, in dit geval buiten de berekende verspreiding van de soort 
vallen..
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Algemene conclusie

De verspreidingskaart is gemaakt op basis van alle beschikbare verspreidingsgegevens van 
de soort. Hoewel in de loop van voorgaande projecten (Jacobs 2010, Jacobs 2011) en door 
gericht onderzoek door vrijwilligers heel wat gegevens bij elkaar gebracht zijn, vormen deze 
puntwaarnemingen een momentopname en liggen er uiteraard nog tal van locaties (tussen en 
rond de waarnemingen) te wachten om onderzocht te worden.

Doordat de puntlocaties slechts een indicatie vormen voor de werkelijke verspreiding lijken 
alle Iepenpage-specifieke acties binnen de buffer van 5000meter gerechtvaardigd.
Goed uitgevoerde acties (zowel op vlak van methode als schaal) die plaatsvinden binnen een 
buffer van 2500meter, kunnen quasi zeker rekenen op een succesvolle vestiging van de soort 
na verloop van tijd (na ontwikkeling iepen, mantel/zoom,…). 

Bovendien is de Iepenpage een indicatorsoort voor een ‘gezond’ en gevarieerd landschap. 
Maatregelen die de Iepenpage ten goede komen zullen tal van andere soorten ten goede 
komen.
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Inschatting van verspreidingsgebied van Iepenpage in Vlaams-Brabant 

Figuur 12. 
Op basis van puntwaarnemingen werd het verspreidingsgebied van de Iepenpage in Vlaams-Brabant geschat door creatie van buffers van 1000m (bruin), 
2500m (rood) en 5000m (geel). Deze buffers fungeren als maat voor de vliegcapaciteit. (Gegevens: Projectwaarnemingen, www.waarnemingen.be)
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3.3.3 Creëren van mantel-zoomvegetaties 

Inleiding
Ons huidige landschap wordt vaak gekenmerkt door scherpe grenzen tussen verschillende 
biotopen. Natuurlijke gradiënten komen slechts sporadisch voor, hoewel juist daar vaak de 
hoogste biodiversiteit te vinden is. Een mantel-zoomvegetatie kan echter eenvoudig 
ontwikkeld worden in de grenszone tussen een bos of houtkant en het nevenliggende open 
terrein door beperkte aanpassingen in het beheer.  

In dit hoofdstuk wordt allereerst het begrip mantel-zoomvegetaties uitgelegd. Verder wordt 
beheeradvies gegeven om nieuwe mantel-zoomvegetaties te ontwikkelen. 

Figuur 13. 
Voorbeeld van een ontwikkelende mantel-zoomvegetatie in het Walenbos (Tielt-Winge).  
De afrastering werd hier enkele meters naar binnen verplaatst. Struwelen aanwezig in de bosrand 
kunnen op die manier op een natuurlijke wijze uitlopen. In de zoom zijn ruigtekruiden te vinden. In deze 
bosrand zijn naast Iepenpage o.a. ook Sleedoornpage, Eikenpage en Kleine ijsvogelvlinder aanwezig! 
(foto: Ilf Jacobs) 
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MANTEL-ZOOMVEGETATIES: OMSCHRIJVING
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 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 14. (Illustratie: Ilf Jacobs) 
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). 
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BEHEERADVIES 

MANTEL-ZOOMVEGETATIES CREËREN 

Een mantel-zoomvegetatie kan worden gerealiseerd op 2 manieren. De keuze voor welke 
methode wordt best gemaakt aan de hand van de ecologische waarde van het bos en het 
open terrein bij de uitgangssituatie.  

 Indien het open terrein grenzend aan de bosrand ecologisch minder interessant is dan 
het aangrenzende bossysteem, kan de mantel-zoomvegetatie best ontwikkeld worden op 
het open terrein. 

- Dit kan gerealiseerd worden door de afrastering voor begrazing enkele meters (5 tot 
20meter) weg van de bosrand te verplaatsen of door het maaien te stoppen op een 
afstand vóór de bomen. Bomen en struiken aanwezig in de bosrand (o.a. iepen) 
kunnen op die manier op een natuurlijke wijze uitlopen of uitzaaien. 

- De vestiging van struwelen in een dichte grasmat verloopt vaak vrij traag. Om het 
proces te versnellen kunnen hier en daar inheemse struiken (o.a. iepen) worden 
aangeplant. 

- Een opvolgbeheer zal nodig zijn om een gevarieerde mantel-zoomvegetatie in stand 
te houden (zie verder). 

 Indien het open terrein ecologisch interessanter is dan het aangrenzende bos, kan de 
mantel-zoomvegetatie ontwikkeld worden door het terugzetten van de bosrand.  

- Dit kan gerealiseerd worden door in de bosrand een strook van 5 à 20m te kappen. 
Tracht hierbij een glooiende rand te creëren. In deze gekapte zone zal zich spontaan 
een natuurlijke gradiënt ontwikkelen. Bij de kapwerkzaamheden kunnen enkele 
bomen gespaard worden als ‘overstaanders’. Bij soortspecifiek beheer voor de 
Iepenpage worden de aanwezige iepen steeds gespaard.  

- Ook hier zal een opvolgbeheer nodig zijn om een gevarieerde mantel-zoomvegetatie 
in stand te houden. 
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3.3.4 Onderhoudsbeheer van mantel-zoomvegetaties 

Inleiding

Door het wegvallen van het traditionele kapbeheer van bosranden en houtkanten zijn veel 
waardevolle overgangssituaties verloren gegaan. De gevarieerde opbouw tussen open terrein 
en de hoger opgaande bossen is momenteel eerder uitzondering dan regel.  
Om bestaande mantel-zoomvegetaties in stand te houden is het daarom van belang om een 
onderhoudsbeheer uit te voeren. Hierbij wordt de natuurlijke successie als het ware 
regelmatig ‘teruggedraaid’.

Elke ingreep eist zijn tol. Bij het terugzetten en verwijderen van een ‘kaprijpe’ mantel-
zoomvegetatie wordt onvermijdelijk een deel van het leefgebied van verscheidene soorten 
vernietigd. Door gefaseerd te beheren, kan dit verlies beperkt worden. 

Gefaseerd beheer van mantels en houtkanten

Een mantelvegetatie langs een bosrand of houtkant kan best opgedeeld worden in 
verschillende blokken die worden opgenomen in een kapschema. De grootste variatie wordt 
bereikt wanneer elk jaar een deel van de opgaande vegetatie in de mantel wordt teruggezet. 
Elk jaar kappen is echter vrij arbeidsintensief, er kan ook gekozen worden om bijvoorbeeld 
om de 3 jaar een zone aan te pakken. In gebieden waar gewerkt wordt met grazers kunnen 
ook deze ingezet worden om de voorschrijdende mantel-zoomvegetatie terug te dringen en 
op die manier de gradiënt in stand te houden. 

Figuur 15. 
In een aantal gebieden is men reeds gestart met beheermaatregelen ten voordele van de Iepenpage 
(Ilf Jacobs) 
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BEHEERADVIES 

MANTEL-ZOOMVEGETATIES ONDERHOUDEN

GEFASEERD BEHEER

Gefaseerd beheer begint meer en meer ingang te vinden binnen natuurbeheer.  
Bij deze beheervorm worden de beheermaatregelen in fasen uitgevoerd waarbij niet op 
éénzelfde moment de ganse oppervlakte van een terrein wordt aangepakt. Hierdoor ontstaat 
er meer variatie in het terrein met een positief effect op de aanwezige fauna en flora.  

Optimaal wordt het beheer in een soort van roterend systeem gegoten en op kaart 
aangeduid. Op die manier ontstaat een soort van draaiboek waardoor het duidelijk is welke 
zone op een bepaald moment beheerd of juist niet beheerd moet worden. 

MANTEL-ZOOMVEGETATIES EN HOUTKANTEN 

Deel een mantelvegetatie of houtkant op in verschillende blokken.  

Regelmatig (bv. om de 3 jaar) wordt de opgaande vegetatie van één blok gekapt, waarbij 
steeds een andere zone aan de beurt komt. Tracht de kappingen zo te organiseren dat een 
zone pas gekapt wordt wanneer ze bruikbaar hout oplevert. Hierdoor kunnen particulieren of 
vrijwilligers worden ingezet die in ruil voor de arbeid recht hebben op (een deel van) het 
vrijgekomen brandhout.  

Om te vermijden dat bij het kappen te grote ‘gaten’ vallen in een houtkant of de 
mantelvegetatie zijn de blokken op zich maximaal 30meter lang.  

Er worden best enkele overstaande bomen behouden (in het bijzonder iepen voor de 
Iepenpage). Deze overstaande bomen vervullen ecologische functies zoals waardplant, 
bruidsboom, corridor- en foerageerplaatsen voor allerlei soorten insecten, vleermuizen, etc. 

Er kan voor gekozen worden om over een beperkte lengte van het landschapselement (bv 
1/5de) geen beheer uit te voeren, hierdoor kan de houtkant of mantel-zoom in deze zone 
ongehinderd evolueren. Op het overige deel van de lengte wordt het hierboven beschreven 
gefaseerd kapbeheer toegepast. Op deze manier wordt binnen het landschapselement zoveel 
mogelijk variatie gecreëerd. In de onbeheerde zone vinden soorten van oude struwelen een 
leefgebied.  

Het beheer van de zoomvegetatie (ruigtekruiden) is minder intensief. De strook met 
zoomvegetatie wordt best opgedeeld in 3 delen. Elk jaar wordt 1/3de gemaaid (eventueel 
samen met de 2de maaibeurt van het nevenliggende open terrein) waarbij gekozen kan 
worden om het maaisel af te voeren (ideale situatie) maar het mag eventueel ook blijven 
liggen. Als het materiaal ter plekke blijft wordt het best op een hoop gelegd. Hierdoor vervilt 
de zoom minder en zullen er meer kruiden aanwezig zijn. De hopen zijn bovendien goede 
overwinteringsplaatsen voor amfibieën en reptielen zoals Hazelworm). 
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Tabel 2. 
Voorbeeld van een kaptabel waarbij een landschapselement in vijf is opgedeeld. Op 1/5de vindt geen 
beheer plaats. In de overige 4/5de wordt om de drie jaar gekapt met overstaande iepen.  

Kapjaar Leeftijd van de onderdelen  
Gefaseerd kapbeheer Geen 

beheer
2010 12 jaar 9 jaar 6 jaar 3 jaar /
2013 3 jaar 12 jaar 9 jaar 6 jaar /
2016 6 jaar 3 jaar 12 jaar 9 jaar /
2019 9 jaar 6 jaar 3 jaar 12 jaar /
2022 12 jaar 9 jaar 6 jaar 3 jaar /
2025 3 jaar 12 jaar 9 jaar 6 jaar /
2028 6 jaar 3 jaar 12 jaar 9 jaar /
2031 9 jaar 6 jaar 3 jaar 12 jaar /

Figuur 16 
Schematische voorstelling van een landschapselement waar een gefaseerd hakhoutbeheer op wordt 
toegepast. Het landschapselement is in vijf opgedeeld. Op 1/5de vindt geen beheer plaats (links). In de 
overige 4/5de wordt om de drie jaar gekapt met overstaande iepen. (Illustratie: Ilf Jacobs) 
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3.3.5 Aanplanten van iepen  

Inleiding

Het genus Ulmus vormt de enige waardplant voor de Iepenpage. 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 heel zijn leven door in de 
onmiddellijke omgeving van iepen. 

Het aanplanten van iepen vormt daardoor een eenvoudige en effectieve manier om op 
middellange termijn een locatie geschikt te maken voor Iepenpage. Bij het aanplanten van 
iepen voor de soort houdt men echter best rekening met een aantal aspecten.  
Allereerst is de soort iep van belang. Hoewel Iepenpage gebruik lijkt te maken van tal van 
verschillende soorten iepen (o.a. cultivars), is niet elke soort even ziekteresistent. Verder is 
de locatie en manier van aanplanten van belang.

Welke iepensoorten zijn van belang voor de Iepenpage?

Er is geweten dat Iepenpage gebruik kan maken van verschillende soorten iepen. 
In de literatuur worden vooral Ruwe iep U. glabra, Gladde iep U. minor, Engelse iep U.
procera en Fladderiep U. laevis vernoemd. Bij onderzoek (Jacobs 2011) naar de soort in 
Vlaams-Brabant bleek de soort aanwezig op al deze soorten en tevens op Hollandse iep U. x 
hollandica. De grootste concentratie Iepenpages werd aangetroffen in de kruin van een 
Fladderiep (12 exemplaren). 

In het onderzoek uitgevoerd in Groot-Brittannië door Davies (1992) kwam de Ruwe iep naar 
voor als de boom die de Iepenpage lijkt te prefereren en waar bovendien de grootste 
overlevingskansen zijn vastgesteld voor de vlinder om zich te ontwikkelen tot imago. 
Sporadisch bleek dat sommige cultivars (bv. U. japonica, Sapporo Autumn Gold) ook een 
waardboom kunnen zijn van Iepenpages (Davies 1992, Ellis & Wainwright 2007, Bos et al. 
2006, Cuvelier 2006, UKButterflies, Hoskins – learnaboutbutterflies). 

De Iepenpages in Vlaams-Brabant blijken vooral gebruik te maken van Gladde iep Ulmus 
minor en in iets mindere mate Ruwe iep Ulmus glabra. De soort werd ook vastgesteld op 
Engelse iep Ulmus procera, Hollandse iep Ulmus xhollandica en de zeldzame Fladderiep 
Ulmus laevis (Jacobs 2011) 

Voorkomen van iepen in Vlaanderen

In Vlaanderen komen van nature drie soorten iepen voor: de algemene Gladde iep (Ulmus 
minor), de Ruwe iep (Ulmus glabra) en de zeldzame Fladderiep (Ulmus laevis). Verder zijn er 
nog uitheemse soorten ingevoerd en zijn er hybriden (Ulmus spp. x spp.) aanwezig. Voor 
gedetailleerde informatie over iepen wordt verwezen naar het boek: 

Iep of Olm. Karakterboom van de Lage Landen, Hans Heybroek, Leo Goudzwaard & 
Hans Kaljee. KNNV Uitgeverij, Zeist, 2009. 

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

 Gladde iep Ulmus minor

Men kan de Gladde iep herkennen aan de vrij lange bladsteel (vergeleken met Ruwe iep). De 
bladeren hebben niet meer dan twaalf nerven. De nerven zijn aan de uiteinden vaak vertakt. 
De soort is gevoelig voor de iepenziekte. 
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 Ruwe iep Ulmus glabra

Het blad van de Ruwe iep is meestal aan beide zijden ruw behaard, vooral aan de onderkant. 
Het aantal bladnerven is vaak groter dan twaalf (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. De soort is gevoelig voor de iepenziekte. 

 Fladderiep Ulmus laevis 

Doordat de Fladderiep nauwelijks wordt aangetast door de kever die de iepenziekte 
overbrengt, is deze soort van zeer groot belang voor het behoud van de Iepenpage. 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, wat wel 
vaak het geval is bij de andere iepen. De soort wordt slechts beperkt aangetast door de 
iepenziekte. 

 Hybriden en cultivars 

Het genus Ulmus is in het verleden een belangrijke gebruiksboom geweest voor de mens. De 
soort is in het verleden veel veredeld wat heeft geleid tot tal van varianten en hybriden. Ook in 
Vlaanderen komen buiten de drie inheemse soorten heel wat hybriden voor en bovendien 
worden hier en daar ook cultivars aangeplant die meer resistent blijken te zijn voor de 
Iepenziekte. 

Het uitbreken van de Iepenziekte heeft ervoor gezorgd dat er de laatste decennia veel 
onderzoek wordt gevoerd naar de resistentie van de soort.  

Figuur 17. 
Het (her)aanplanten van resistente iepen als laanboom langs wegen zou op relatief korte termijn heel 
wat ruggensteun kunnen geven aan de Iepenpage. Laanbomen langs wegen kunnen fungeren als 
leefgebied én stapsteengebied (Kemmelseweg/Kemmelstraat omgeving Ieper). (Ilf Jacobs) 
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Figuur 18 en 19. 
In de omgeving van Halle zijn nog veel oude iepen te vinden. In deze regio zijn het veelal Gladde iepen 
Ulmus minor. (Ilf Jacobs) 
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Figuur 20, 21 en 22. 
Tijdens het onderzoek werden verschillende zeldzame Fladderiepen Ulmus laevis ontdekt die door de 
Iepenpage gebruikt werden als bruidsboom, zoals hier in de Koeheide te Bertem. De Fladderiepen zijn 
relatief gemakkelijk herkenbaar omdat de bloemen en zaden lang gesteeld zijn. (Ilf Jacobs) 
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TIPS BIJ HET AANPLANTEN VAN IEPEN

Er zijn verschillende manieren waarop iepen gericht kunnen worden aangeplant waarvan de 
Iepenpage op termijn kan profiteren.  

 Het opnemen van iepen in ‘aanplantpakketten’ voor houtkanten en hagen 

 Versnellen van de ontwikkeling van geschikte mantel-zoomvegetaties door aanplanten 
van iepen tegen bosrand. 

 Stimuleren van het aanplanten van iepen zowel bij bebossingacties als in tuinen en 
parken

 Bij plantacties overal buiten het stedelijk milieu wordt best enkel gebruik gemaakt van de 
autochtone iepen. Het eventueel afsterven van een deel van de iepen vormt hier geen 
ramp. Vaak vormen ze wortelopslag en verdwijnen niet volledig:  

            1) Ruwe iep U. glabra (let op: gevoelig voor iepenziekte!) 

            2) Gladde iep U. minor (let op: gevoelig voor iepenziekte!) 

            3) Fladderiep U. laevis (beperkte aantasting door iepenziekte) 

 Het gebruik van exoten of cultivars wordt best vermeden. Bij deze soorten kan er immers 
een dismatch zijn tussen de bloem- en zaadontwikkeling van de boom en de levenscyclus 
van de Iepenpage. Deze exoten of cultivars kunnen zich mogelijk ook uitzaaien of 
uitkruisen met autochtone soorten. Bij het aanplanten van lanen in stedelijk milieu of 
parken kan men zich niet veroorloven dat een deel van de bomen op middellange termijn 
ziek worden en afsterven. Hier kan men kiezen voor resistente cultivars.

 Plantacties i.f.v. Iepenpage richten zich best op zones die op korte tot middellange termijn 
gekoloniseerd kunnen worden. 

 Opdat duurzame bronpopulaties zouden kunnen ontwikkelen, worden de acties best 
geconcentreerd in clusters i.p.v. een grote ruimtelijke spreiding van de acties. 

Plant de bomen ver genoeg uit elkaar zodat de wortels elkaar niet raken. De wortels 
kunnen immers de iepenziekte doorgeven.

Waar vind ik plantgoed?

Het aanplanten van kleine landschapselementen is stilaan ingeburgerd geraakt. Op tal van 
plaatsen zijn er in het najaar gegroepeerde bestellingen van streekeigen bomen (voor een 
overzicht zie www.natuurpunt.be/behaag en http://www.plantvanhier.be) en heel wat 
gemeentebesturen geven hiervoor subsidies. Ook Regionale Landschappen kunnen je 
helpen bij de inrichting van je terrein. In tegenstelling tot sommige andere autochtone bomen 
worden iepen echter beperkt aangeboden.  
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3.3.6 Exotenbestrijding 

De Iepenpage is inherent verbonden met het voorkomen van iepen.  Hoewel de ecologische 
niche van iep ruim is, is het opvallend dat er vaak grote densiteiten terug te vinden zijn op 
taluds van holle wegen, auto- en spoorwegen, etc. Op heel wat plaatsen wordt deze 
ecologische niche van iepen echter (deels) ingenomen door Robinia of Valse acacia (Robinia 
pseudoacacia). Door het terugdringen van exoten zoals Robinia ten voordele van iepen en 
andere autochtone soorten kan op middellange termijn heel wat leefgebied hersteld worden. 

   

Figuur 23.  
De begeleidende houtkanten of bosranden langs lineaire transportinfrastructuur zoals auto- en 
spoorwegen, kanalen, etc. vormen vaak geschikte biotopen. De ecologische niche van iepen wordt hier 
echter vaak ingenomen door Robinia. (Ilf Jacobs) 

Figuur 24. 
Voorbeeld van een holle weg met hoge densiteit aan volwassen iepen. Langs deze holle weg te 
Vilvoorde zijn zowel Iepen- als Sleedoornpage aanwezig. (Ilf Jacobs) 
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3.3.7 Aanwezigheid nectarbronnen stimuleren 

De soort voedt zich voornamelijk met honingdauw (uitscheiding van bladluizen) hoog in de 
boomkruinen. In jaren met een beperkt aanbod aan honingdauw, zoals 2012, is de 
aanwezigheid van nectarplanten van belang. In 2012 werden er opvallend veel 
nectardrinkende Iepenpages gemeld. 

Uit het onderzoek in Vlaams-Brabant (Jacobs 2011) bleek dat Iepenpages vaker worden 
gevonden op locaties waar in de onmiddellijke omgeving nectar te vinden is. In de 
onmiddellijke omgeving van de onderzochte landschapselementen bleken vooral Akkerdistel 
Cirsium arvense en bramensoorten Rubus spp. een belangrijke plaats in te nemen. Andere 
nectarplanten waarop de soort is waargenomen zijn Linde Tilia spp., Marjolein Origanum 
vulgare, Gewone berenklauw Heracleum sphondylium, Koninginnekruid Eupatorium
cannabinum, etc. Verder wordt de soort ook wel eens waargenomen op vochtige delen van 
zandwegen waar ze op zoek gaan naar essentiële mineralen (Davies 1992, Ellis & 
Wainwright 2007, Bos et al. 2006, Cuvelier 2006, Jacobs 2010, Jacobs 2011). 

 Eerder beschreven maatregelen zoals de ontwikkeling en onderhoud van mantel-
zoomvegetaties resulteren vaak in een ruim nectaraanbod.  

 Tracht nabij vliegplaatsen hoekjes met Akkerdistels en bramen in stand te houden. 

Figuur 25. 
De vlinders voeden zich voornamelijk met honingdauw hoog in de boomkruinen. Vooral in jaren met 
een beperkt aanbod aan honingdauw is de aanwezigheid van nectarplanten van belang. (Tom 
Deroover) 
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Bijlage 8 
Samen op zoek naar Sleedoorn- en Iepenpages, Milieukrant, april 2010 
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Bijlage 9 
Zoeken naar Iepenpage in het Dijleland: Tips en voorlopige verspreidingsgegevens, De 
Boomklever, Jaargang 38, maart 2011 
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