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Veldactiviteit 2014-07-27 

Bosbeheer op maat van dagvlinders  

(in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen) 

met bezoek in de bossen van het Provinciaal Domein Puyenbroeck  

te Wachtebeke 

Verslag door Philippe Van de Velde 

 

Sinds 2011 is er een populatie gekend van de zeldzame Keizermantel, Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 

in de bossen van het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke.  

Onder impuls van de dagvlinderwerkgroep en in samenspraak met de beheerders Jos De Laender en 

Danny Rasschaert zijn er terreinbezoeken doorgegaan om te zien welke kleine aanpassingen aan het 

Bosbeheerplan kunnen verwezenlijkt worden. Ondertussen zijn er open plekken gerealiseerd en is er 

ook bij de herbebossing van een kapvlakte voor een golvende struikrand gezorgd en ook een brede 

corridor richting Eksaarde naar de naburige bossen langs de Zuidlede. Tijdens deze terreinbezoeken 

rijpte ook het idee om een gezamenlijke activiteit te organiseren. 

Op 27 juli 2014 waren ongeveer dertig personen present in zaal de Snoek van het restaurant ‘De Vier 

Seizoenen’. 

In het zaaltje werd door Danny het bosbeheerplan toegelicht. Een bosbeheerplan is een lange termijn 

visie. Het bos is in verschillende bestanden verdeeld en voor elk bestand wordt bepaald welke 

maatregelen (kappingen, dunningen) voorzien zijn. In het bosbeheer wordt er rekening gehouden met 

de criteria duurzaam bosbeheer. Deze criteria bepalen dat er percentsgewijs hoeveel open plek, dood 

hout, bosranden met kruidvegetatie, … er aanwezig moet zijn. Deze criteria worden reeds meerdere 

jaren toegepast en hebben er mogelijks toe geleid dat A. paphia een vaste stek heeft gevonden in dit 

bosgebied. 

Na de toelichting van Danny was Philippe aan de beurt.  

De Keizermantel werd voorgesteld waarbij het verschil tussen de geslachten werd toegelicht. De 

verspreidingskaartjes die werden getoond op basis van de waarnemingen door vrijwilligers maken 

duidelijk dat de A. paphia een echte bosvlinder is die zelden buiten het bos wordt gezien. 
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Na een half uur in een warm zaaltje vertrokken we richting bossen. Onderweg was er aandacht voor 

het hooilandbeheer dat sinds enkele jaren wordt uitgevoerd op grote delen van de grote graspartijen 

rond de vijver in het domein. Zandoogjes zoals het Bruin zandoogje, Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 

profiteren van dit beheer. 

Een Hageheld, Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758), die kon geschept worden door Jurgen Couckuyt 

werd in een schaaltje getoond. Deze dag-actieve nachtvlinder wordt soms verward met dagvlinders. 

  
Bezoek in de bossen van het provinciaal domein Puyenbroeck  Lasiocampa quercus, provinciaal domein Puyenbroeck te  

te Wachtebeke 27.vii.2014 (Foto: Hoffmann Ortwin).          Wachtebeke, 27.vii.2014 (Foto: Hoffmann Ortwin). 

Na een halfuurtje waren we in het bos. Zowel het beheerplan als het habitat van de Keizermantel werd 

verder toegelicht. Het duurde niet lang of we zagen onze eerste A. paphia vliegen. Even later zagen we 

een mannetje dat aan het drinken was op een Buddleja, voor een aantal deelnemers een mooie 

gelegenheid om voor de eerste maal een foto te nemen van deze soort. Tijdens de wandeling in het 

bos kon iedereen onze doelsoort op verschillende locaties mooi bekijken. Uiteindelijk zagen we een 

vijftal exemplaren. 

  
Fotosessie van A. paphia in provinciaal domein Puyenbroeck    Argynnis paphia ♂, provinciaal domein Puyenbroeck te 
te Wachtebeke, 27.vii.2014 (Foto: Hoffmann Ortwin).         Wachtebeke, 27.vii.2014 (Foto: Mollet Joppe). 

Omstreeks 16:00 uur begon het boven ons te rommelen. Er was onweersdreiging en dat was het sein 

om terug te keren naar het restaurant. We waren net op tijd terug en het begon hevig te stormen. Dat 

was het uitgelezen moment om na te genieten met een drankje in de kantine van de golf Puyenbroeck. 
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