
 
 

 

 

 

 

           VVE 

Eerste mottennachten te Sint-Lievens-Houtem. 
 

Hebt u zich al eens afgevraagd wat er ‘s nachts met de insectenwereld gebeurt terwijl de meeste van ons 
slapen?  Zijn motten allemaal bruin van kleur? Hoeveel soorten zijn er te vinden in België? Wat is het 
verschil tussen een dagvlinder en een nachtvlinder? En er zullen zeker nog meer vragen zijn die jullie 
beantwoord willen zien. 
Daarom, in samenwerking met de Gemeente van Sint-Lievens-Houtem (Natuurafdeling) en de Vlaamse 
vereniging voor Entomologie, zullen er twee nachten georganiseerd worden om op zoek te gaan naar deze 
bijzondere motten. Een demonstratie en uitleg zal eveneens gegeven worden over de verschillende 
technieken die gebuikt worden om de motten te vinden.  
Dit alles zal gebeuren op Zaterdag 9 Juli 2022 en Zaterdag 16 Juli 2022 vanaf 22u (bij slecht weer zullen de 
datums verplaatst worden naar Augustus). Op Zondag 10 en 17 Juli 2022 en dit telkens om 11 uur kan men 
de volledige vangst komen bekijken. Op deze data zullen ook weer demonstraties gegeven worden en dit 
voor de kleinsten en de allerkleinsten en zeker ook de ouders. 
Kinderen zullen de verschillende technieken kunnen uitproberen. 
Deze demonstraties zullen opgesteld worden achter het kerkhof nabij het speelplein 
Dus, als jullie meer willen te weten komen, kom maar gerust een kijkje nemen. 
Deelname is gratis. 
Hoe deelnemen: 

• Reserveren is gewenst. 
De reservatie is bedoeld om te weten wie er zal zijn om welk uur en ook om met niet te veel te zijn op 
hetzelfde moment. Niet vergeten dat het donker zal zijn en er meer risico’s zijn voor mogelijke 
ongevallen, waarvoor de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gesteld. 

• Bij deelname tijdens de nacht gelieve de volgende kledij te dragen, donkere kleuren zijn noodzakelijk. 
zoals Muggen, vliegen, kevers, parasietwespen, hoornaars, enz… 

• Het is ten zeerste afgeraden om parfum, of andere sterk geurende producten te gebruiken, deze geuren 
trekken insecten aan. 

• Het dragen van stapschoenen is gewenst 

Inschrijven kan via mail op het volgende adres: mottennacht-slh@outlook.com 

Gelieve de volgende gegevens door te mailen: 

• Naam en voornaam 

• GSM-nummer 

• Aantal personen 

• Datum + uur 
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