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Stefaan had over het project van
de nachtvlinders gelezen en aan-
gezien hij in zijn tuin fruitbomen
heeft staan die geregeld door mot-
ten belaagd worden, wou hij die
beestjes wel eens van naderbij le-
ren kennen. En dus zette Bart
Van Camp zijn lichtval zaterdag-
nacht niet in de tuin van de minis-
ter op, maar bij haar geïnteres-
seerde buren. Op zondagmorgen
kwam hij de vangst overschouwen
en was positief verrast over het
grote aantal soorten nachtvlinders
dat hij in Torhout aantrof.

UITZONDERLIJKE VANGST

Bart Van Camp doet al de hele
zomer zijn ronde door Vlaande-
ren – van de kust tot in Limburg –
om de aandacht te vestigen op de
vaak niet zichtbare en dus onbe-
minde stukjes natuur dichtbij de
mensen. Nachtvlinders zijn daar
het perfecte voorbeeld van. Velen
vinden dat maar mottige insecten,
maar de mottenvanger weet wel
beter. “De resultaten in de tuin
van Stefaan en Ann waren echt
spectaculair te noemen”, zegt hij.
“Liefst vijftig verschillende soor-
ten nachtvlinders lieten zich van-
gen in mijn lichtval. Daaronder
prachtige exemplaren, zoals de
hagedoornvlinder, de populieren-
pijlstaart, het groot avondrood en
de dromedaris. Maar ook de klei-
nere soorten, zoals de gestippelde

oogspanner en de zwartkam-
dwergspanner. Uitzonderlijk was
de vangst van een roodstreep-
spanner, een erg zeldzame trek-
vlinder. Wat dat diertje betreft,
was het pas mijn derde waarne-
ming dit jaar in heel Vlaanderen.
Vorig jaar bleef de teller eveneens
op drie steken. Eerder ben ik ook
al neergestreken in de tuinen van

onder meer Bart de Wever, Gwen-
dolyn Rutten, Joke Schauvliege,
Dirk Draulans, Lieven Scheire en
weervrouw Sabine Hagedoren.”

MOOIER DAN GEDACHT

Met zijn actie hoopt Bart Van
Camp duidelijk te maken hoe be-
langrijk de natuur voor de mens
is, of het nu gaat om de bestuiving

van voedselgewassen of het filte-
ren van fijn stof. Ook kleine dier-
tjes spelen een grote rol. “Ik weet
nu welke nachtvlinders van mijn
appel-, peren-, kersen- en prui-
menbomen houden”, lacht Ste-
faan Jonckheere. “Toegegeven : ze
zijn veel mooier dan ik dacht.”

Voor foto’s : www.mottenvanger.be

Mottenvanger in tuin van
de buren van de minister
PROJECT ROND NACHTVLINDERS STRIJKT NEER BIJ GEZIN VAN STEFAAN JONCKHEERE

TORHOUT q De Antwerpse mottenvanger Bart Van Camp heeft een project gelanceerd waarbij hij nachtvlin-
ders vangt en fotografeert in de tuinen van Bekende Vlamingen. Hij wou ook bij Vlaams minister Hilde Cre-
vits langsgaan, maar aangezien haar tuin momenteel door bouwwerkzaamheden een woestenij is, kwam hij
uiteindelijk bij haar buren in de Kortemarkstraat 28 terecht : Stefaan Jonckheere (54) en zijn vrouw Ann Goe-
maere (51), de uitbaters van de krantenzaak De Kiosk in de Oostendestraat. De mottenoogst was er rijkelijk.

Vlaams minister Hilde Crevits met haar buurman Stefaan Jonckheere van krantenzaak De Kiosk in de mooie tuin
van laatstgenoemde. Stefaan toont op zijn tablet de fotocollage van de nachtvlinders die gespot werden. (Foto JS)

G Vorige week donderdag om 21.15
uur langs de Rondevijverstraat reed
G.V. (21), een jongeman uit Tor-
hout, met zijn auto in de richting
van Lichtervelde. Hij verloor de
controle over het stuur, ging met
zijn wagen over de kop en kwam in
de sloot terecht. Net als zijn passa-
gier D.V. (22), een jongeman uit
Torhout, werd hij lichtgewond.

G Vorige vrijdag werd in de Brugge-
straat een inbraak vastgesteld. De
daders drongen langs de achterzij-
de een bedrijfsgebouw binnen
door een raam open te pramen. De
kantoren en het magazijn werden
doorzocht. Er verdween geld.

G Ook in de Ambachtstraat werd
vorige vrijdag een inbraak vastge-
steld, met name in een vleesbedrijf.
Hier werd de voordeur geforceerd.
De knotsgekke buit ? Drie ribstuk-
ken en drie stukken gebraad...

G Vorige vrijdag even vóór 21 uur in
de Ruddervoordestraat had er een
botsing plaats tussen de personen-
wagen bestuurd door H.S. (47), een
man uit Oostkamp, en de lichte
vrachtauto met aanhangwagen,
bestuurd door F.D. (31), een man uit
Lichtervelde. Het laatstgenoemde
voertuig ging over de kop en be-
landde op zijn dak in de voortuin
van een woonst. F.D. werd lichtge-
wond. Hij legde een positieve
ademtest af en was meteen zijn
rijbewijs voor vijftien dagen kwijt.

G Vorige vrijdag net vóór midder-
nacht zag de politie langs de Korte-
markstraat een personenwagen
zwalpen over de rijweg. De pa-
trouille wou de auto onderschep-
pen, maar de bestuurder weigerde
te stoppen. Uiteindelijk kon de
wagen in de Werkenstraat tot staan
gebracht worden. Bestuurder Y.V.
(46), een man uit Torhout, legde
een positieve ademtest af. Zijn
rijbewijs werd onmiddellijk voor
vijftien dagen ingetrokken.

G Vorige maandag om 19.50 uur in
een bocht van de Ruddervoorde-
straat kwam H.D. (47), een man uit
Middelkerke, met zijn tractor met
strowagen tegen een boom te-
recht. De bestuurder werd gewond. 

G Vorige maandag werd er kook-
was gestolen uit de droogkast van
een wassalon in de Rijselstraat.
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