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Onvergetelijke ontmoeting

op een piepklein balkon

Tekst: Vivian van Oosten

Nauwlettend houd ik alle bezoekers van mijn vlindervlonder

in de gaten. Ongelooflijk hoe snel en hoe veel soorten

insecten de weg weten te vinden naar mijn stadse stukje

groen: bijen, hommels, zweefvliegen. Helaas geen vlinder

te bekennen.

Zaterdag 14 augustus 2004, brandende zon op mijn bal-

kon. Dromerig geef ik de plantjes water, als plotseling een

onverwachte gast mijn aandacht trekt. Het is weliswaar

geen vlinder, maar niet minder indrukwekkend: een prachti-

ge libel. Hij schrikt niet van me, nee, hij heeft het veel te

druk met het verorberen van zijn zaterdagse brunch. Conti-

nu kauwend werkt hij de zweefvlieg naar binnen. Ik heb

ruim de tijd om hem van alle kanten te bewonderen en

zelfs om dit spektakel met de camera te vereeuwigen. Het

is goed te zien hoe hij zijn voorste vier pootjes gebruikt om

de prooi hapje voor hapje richting bek te schuiven. Zodra

de laatste hap is opgesmikkeld, zoeft de libel weg.

Een gedenkwaardige gast, deze libel, de sierlijkste, statig-

ste en stilstzittende van alle insecten die iets te zoeken

hadden op mijn balkon deze zomer. Wie weet volgend jaar

een vlinder... maar zelfs als dat weer niet lukt, is het geen

ramp. Ik vind het al prachtig om te zien hoeveel andere

insecten genieten van mijn vlindervriendelijke vlonder.

Vivian
van

Oosten

Hartje Utrecht, twee hoog, daar bevindt zich mijn piep-

kleine balkon. Geënthousiasmeerd door mijn vrijwilli-

gerswerk in de Vlinderhof van de Hortus Botanicus

van Universiteit Utrecht, besloot ik ook thuis een oase

voor vlinders te creëren: een oase op twee vierkante

meter vlonders. Het resultaat is fantastisch: alle plan-

ten groeien en bloeien uitbundig.

Kom maar op met die vlinders!

Ook op een piepklein balkon kun Je een onvergetelijke ontmoeting

hebben!


