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Verslag Week van het Insect 30 mei tot 7 juni 2015 
 
Met de “Week van het Insect” wou de KBVE, samen met de KAVE (Koninklijke Antwerpse 
Vereniging voor Entomologie, de VVE (Vlaamse Entomologische Vereniging, Phegea), Atlanta en de 
Lieteberg Entomopolis, het belang van insecten promoten bij het grote publiek. 
 
Kick-off in het Museum voor Natuurwetenschappen zaterdag 30 mei 
 
Op zaterdag 30 mei werd een openingsdag in het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel 
georganiseerd. Er was die dag heel wat rond insecten te doen in het Museum. Alle Vlaamse 
Entomologische Verenigingen stelden er hun werk voor. Er werden ook heel wat wandelende takken 
voorgesteld. Je kon er bovendien ook heel wat insecten proeven, de kinderen konden er verschillende 
spelletjes spelen (memo, observaties met binoculair, insectenfamilies herkennen, …) er was een 
demonstratie van hoe je best insecten kunt opspelden en zoveel meer. In de namiddag was er een 
academische zitting met voordrachten van de “peter” van de week van het insect Lieven Scheire, 
Nederlands schrijver Midas Dekkers, Professor Hans Van Dyck, Patrick Grootaert, Peter de Batist en 
Karel Bolckmans. De opkomst voor de voordrachten was weliswaar klein, maar zoals altijd hadden de 
afwezigen die dag weer ongelijk. We willen alvast het Museum en alle standhouders en sprekers van 
de kick-off bij deze bedanken voor deze onvergetelijke dag in het Museum. 
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40 Activiteiten verspreid over Vlaanderen en Brussel 
 
Van 30 mei tot en met 7 juni waren er verspreid over Vlaanderen en Brussel een 40-tal activiteiten 
rond insecten zoals insectensafaries, men ging op zoek naar insecten met enkele bekende Vlamingen, 
en ook heel wat educatieve projecten vonden plaats (zoals insectenhotels bouwen in KINA Gent). 
Voor de meeste activiteiten was de opkomst groot en de respons zeer positief.  
 
De Finale zondag 7 juni de Lieteberg, Entomopolis 
 
Op zondag 7 juni was er dan nog de slothappening in de Lieteberg met een opendeurdag van het 
Insectenmuseum Entomopolis. Die dag waren er van 10 tot 18 uur allerlei activiteiten rond insecten: 
zoals insectentheater, een kakkerlakkenrace, insecten eten, een vlooiencircus, knutselactiviteiten enzo. 
Die dag was de toegang tot Entomopolis en de vlindertuin gratis. Het volle programma en het zeer 
aangename tot warme weer, zorgde ervoor dat er die dag heel wat bezoekers waren in de Lieteberg. 
We ontmoetten zelfs Franstalige geïnteresseerden die ons vroegen wanneer er een dergelijke week 
wordt georganiseerd in het zuiden van het land. 
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Dankwoordje 
 
De Week van het Insect werd financieel ondersteund door CERA, de Nationale Loterij, De Lieteberg 
en het Museum voor Natuurwetenschappen. Verder willen we ook nog onze peter Lieven Scheire 
bedanken voor zijn enthousiasme voor dit project. 
 

Wouter DEKONINCK 
  


