
Vlinderbuikjes in
 
een Liefdestuin
 
- een tuinontwerp mer heel veelliefde -

Een vlinderkastje waarin vlinders overwinteren in de 
vorm van een hangbuikje aan de muur? 

Zodat je je regelmatig kunt afvragen of je al vlinders in je 
buik hebt? 

Hans earlier, uitvinder van de beestentoren, waar egels 
zowel als hommels, vogel s en vleermuizen een plekje 
kunnen vinden, ontwierp dit keer een tuin voor de ant
moeting met jezelf, je geliefden en uiteraard de natuur. 

Een tuin waar de liefde weI m6et zegevieren want alles in 
zijn ontwerp is door dat merna geinspireerd. 

In het ontwerp van deze liefdestuin, waarvan de plannen 
bij Hans Carlier besteld kunnen worden, zijn geurende 
maar ook eetbare bloemen bij elkaar gebracht. 

Hans verzamelde lijsten voor bloemen voor liefdesritue
len, verleidingskruiden, medi cinale planten voor de po
tentie of andere, vaak lekkere planten die hoog scoren in 
zo'n paradijsje. Overigens hoeft zo'n lovegarden illet 
groa t te zijn. Bij de ontwerpen zit er voor elke tuin weI 
wat bij. 

Van bad vijver tot liefdesnest en van een liefdestuin-kas 
tot zelfs een zeer eenvoudige sauna voor twee . 

Zelf bouwen aan een liefdestuin? 

Bestel het ontwerp en beschrij vingen door f 15,- over te 
maken op giro 4280940 t.n.v. Projekt Aarde te Zutphen. 
E-mail: carlier@daxis.nl 

Met de zachre g 

voqetmeteorotoq ie 

9n de jaren zestiq woonde ik in Duizet (Kempen) 
Het was daar nieuw en oud. One bouwtonds
huisje stona aan de buitenkant: van zo'n naaks. 
inq eaeeta uitbreiainqspian op de oude akkers. 
Daar stond in de eenzaamneia van net kerkhof 
ook 'den toren van 1400' aClI1 te qeven waar 
vroeqer net midden van het:do rp was Door aile 
nieuwbou w kon ie hem a/ qauv« atieen noq maar 
van dicn tb ij zien . 
Er was wei noq vee/ van de oude akkers over. En 
de noeren verbouwden er roqqe. haver en aard
appelen en in de nertz:a /s naqewas pisknol
ieue», ge/ijk dat attemaal hoort: Zoveel akkerper 
ceien iaqen daar noq aaneen dat ze samen met 
de neemdentanqs de Kleine !:3eerze een geschikt 
en qroot qenoeq geb ier;{ vorrnden voor kwartets 
Die waren er dan ook Tussen dat nieuwbouw
qeoiec!van ons, De Mosik en De Hoef hoorde ie 
aile zomers twee haanties kwik medit ten en 
kwikmeaatten .M aar begin me i 1964 waren er 
ineens vi/I' ']e hoorde ze ae hete nach t en r;{ikke/s 
overdaqs en m eerm aien zag ik twee na an ties op 
zo'n akkerweqske met mekaar zo intens aan net 
steqqelen zijl1dat: ze me ook van erg r;{ichtblj niet. 
in de qaten hadden. 
9n datzetiae jaar was er ook een heel opmerke
/ijk broedqevai van biieneterz tem idden van een 
drukke koionie oeverzwaluwen. in een zand
qroeve erqens in Noord-timburq. Het 'qewone' 
verspreid inqsqeaied van hiieneters is Zuidoost
]ranknjk, Spanie. portugai en tanden op aie 
hooqte verder 11aar he t 005 ten 
Sioerd !:3raaksm a vertelde me da t vee! voqei
soorten in warm e zorners hun broedqeb ied naar 
het noorden uithreiden en de noordqrens daar
van opschu iven . Het werd inaerdaaa een wa rme 
zomer. Maar voor aieaeqon waren de zuir;{e/ijke 
voqets er at! Ze neaaen b/ijkbaar een voorspel
lingssljsteem. een zintuiq of een qevoel waar wij 
n ius van weten. 
Er volqden een paar zomers met weer maar 
twee uwartetz Maar ineens was er op nieuw een 
mei met m eer kwarteis in ae Du izelse atacere en 
overal eiders in de akkergebier;{en 9k r;{w1r;{e 
toen in r;{e krant te voorspe!!en r;{at er een warme 
zomer ZOt:1 zljn En r;{a t kwam uit, har;{ ik maar tlj
r;{ig wGitlover;{r;{enschappen afges!oten' 
De kwarte!s zijn intussen vnjwe/overa/ op en er 
zljn geen kwarte/zomervoorspellingen meer te 
r;{oen We/ kwam er einr;{mei van r;{itjaar net be
richt dat er 8 (')koppe/tjes bljeneters a/ een ti/r;{je 
verb /even ergens in Ner;{er/anr;{, weer in een oe
verzwa/uwenk% l1ie: we za ten toennog in r;{at 
kour;{eregenach tige voorjaar .Nu is het einr;{ JUI1l 

en het is a/ een week of WClt regen /oos en /ekker 
warm 9k r;{enk r;{at he t een abnorm aa / warme 
zomer worr;{t Over een pcwr maanr;{en kun je me 
ge/ljk geven Wer;{r;{en r;{oe ik maar niet, r;{at vinr;{ 
ik niet eer/ljk tegel10ver die btjeneters 

Willem 9ven (geschrevel1 op 28 /ul1i 20 0 7) 
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