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Tienvoor12!
De vlinderdiversiteit staat al vele jaren onder grote druk. Ondanks de 

activiteiten van De Vlinderstichting en ondanks de inspanningen van 

velen, met name de terreinbeheerders en vrijwilligers, dreigen er echt 

soorten uit ons land te verdwijnen. Dat mogen we niet laten gebeuren. 

Met de campagne Tienvoor12! zorgen we ervoor dat in 10 jaar de 12 

sterkst bedreigde soorten weer ten minste 10 populaties hebben. De 

iepenpage is een van die soorten. 
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2013 was een goed jaar voor de ernstig bedreig-
de iepenpage. In Heerlen werd het leefgebied 
verstevigd en zijn de populaties beter met elkaar 
verbonden. Goed nieuws was dat de vlinder op 
nieuwe plekken werd gevonden: bij Maastricht 
en in Gronsveld. Op enkele plekken waar de vlin-
der was verdwenen, werden nu weer iepenpages 
aangetroffen. Heel bijzonder is de ontdekking 
van twee vlinders bij Winterswijk. 
Informatie: www.tienvoor12.nu.

De iepenpage in Heerlen 
Heerlen was tot voor kort de enige plek in 
Nederland waar de iepenpage nog werd 
aangetroffen. Hier is een consortium opge-
zet met vrijwilligers, de gemeente Heerlen, 
Natuurmonumenten en De Vlinderstichting, 
waarbij de iepenpage symbool staat voor de 
lokale biodiversiteit. In het voorjaar zijn alle 
iepen van de stad in kaart gebracht, omdat ze 
dan het makkelijkst te herkennen zijn. In de 
zomer zijn deze plekken gecontroleerd op de 
aanwezigheid van de vlinder en met succes: 
er zijn nu vijftien plekken op de kaart gezet, 
waarvan er voorheen maar twee bekend 
waren. Opvallend was dat vaak lindes in de di-
recte omgeving staan. Met de gemeente zijn 
strategische plekken uitgekozen waar nieuwe 
iepen zijn bijgeplaatst. En er is een folder ge-
maakt om de buurtbewoners te informeren.

De iepenpage

Heerlen: thuisbasis van de iepenpage.

Het verborgen bestaan vanDE IEPENPAGE
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Stedelijk groen, bossen en bosranden met iepen

Verdwijnen van grote iepen (kap en iepziekte), isolatie van populaties
Heerlen en omgeving, vermoedelijk ook de rest van Zuid-Limburg en sinds 2013 ook bij Winterswijk

Kleine pages

Ernstig bedreigd
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De Vlinderstichting is de enige organisatie die zich speciaal inzet voor

de bescherming van vlinders en libellen. Zij werkt graag en veel samen met 

terreinbeheerders, overheden, onderzoekers, vrijwilligers en iedereen die van 

vlinders houdt.

Samen werken aan de beschermingWat kunt u zelf doen?•	 Richt	uw	tuin	in	met	bloemen.	Dit	helpt	ook	andere	vlinders.

•	 Plant	eventueel	een	iep.•	 Kijk	in	de	buurt	van	iepen	of	u	een	iepenpage	ziet	en	geef	dat	door	via	 

telmee.nl of waarneming.nl.•	 Steun	De	Vlinderstichting.	Kijk	op	www.vlinderstichting.nl.
De werkzaamheden van De Vlinderstichting voor de iepenpage worden onder- 

steund door Diergaarde Blijdorp, gemeente Heerlen, Van der Valk Heerlen, 

Natuurmonumenten, IVN Heerlen en vele vrijwilligers. Meer informatie over de iepenpage is te vinden op www.vlindernet.nl

Het geheime leven van de iepenpage

Gezien zijn naam zal het niemand verbazen dat de iepenpage 

afhankelijk is van de iep. Het is de enige boom waar het vrouwtje haar 

eitjes op legt. De rupsen voeden zich in het voorjaar eerst met de 

bloemknoppen en later ook met de zaden en bladeren van de iep. De 

vlinders vinden hier vaak ook voedsel in de vorm van honingdauw. Ze 

leven vooral bovenin de boom en komen heel soms naar beneden om 

voedsel te zoeken.

De meeste kans om een iepenpage te zien is bij iepen die in de zon 

staan. De vlinders maken korte snelle vluchten in de top van de boom.

Met wat geluk kun je ze zien op een bloem met veel nectar.

Uit de fletse, platte eitjes (tegen de bladknoppen aan) komt een rups.

De iepenpage is een van de zeldzaamste vlinders van ons land. Hij 

komt nog voor in Heerlen en is in 2013 ook ontdekt bij Maastricht, 

Landgraaf, Gronsveld en Winterswijk.

Het blad van de iep is te herkennen 

aan de asymmetrische vorm bij de 

aanzet.

De rups verandert in een pop, waaruit later een vlinder komt.


