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Bomenspiegel

Spiegeltje, spiegeltje 
onderaan de boom,wie 
zorgt voor de mooiste 
kroon!

Fruitbomen krijgen een spiegel
Een ieder weet dat er veel fruitbomen en - struiken in het Bultpark 
staan. Ze dragen nog nauwelijks maar dat is een kwestie van tijd. Om 
ze wat extra in de watten te leggen (je weet maar nooit of dat extra 
vruchten oplevert volgend seizoen!) hebben alle fruitbomen een 
boomspiegel gekregen. 

Dat betekent dat er om de voet van de boom
een stukje gras weggehaald is. Dat staat netjes
maar ook is het handig voor de maaier die nu
niet vlak langs de boompjes hoeft te rijden
(beschadigingen) en er blijft rond de boom ook
geen baard (= een pluk lang gras) staan. Als je
dan ook nog bedenkt dat gras een stofje afgeeft
dat remmend werkt op bomen dan begrijp je
dat zo'n boomspiegel alleen maar voordelen
heeft.

Leden van het Bultparkcomité en een enkele vrijwilliger gingen 
woensdagmorgen 5 oktober (het was maar 7 graden, wel even wennen!)
op pad om de werkzaamheden uit te voeren. 

Ook werden het gras en brandnetels onder bankjes verwijderd zodat de 
'bankzitters' zonder prikken van het bankje kunnen genieten. 

Najaarsstorm

Zondag 20 november

Najaarsstorm
Op een zondag in november raasde er in ons land een krachtige storm,  
de schade was ernstiger dan in eerste instantie geconstateerd was. Het 

meeste blad was al van de bomen maar nu hielden de laatste blaadjes 
het ook niet meer. Enkele bomen konden hun blaadjes maar niet los 
laten en gingen mee om. In het Bultpark bleef het voornamelijk bij 
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flinke takken van de watercypressen, een mooie boog ontstond bij het 
schelpenpad op de heuvel en enkele berkjes boven aan de bongerd.

Wanneer en waar

Het was op:
zaterdag 19 
november van 9:00 
tot 12:00 uur

Snoeicursus fruitbomen
Na de voorjaarssnoeicursus hield het comité
wegens grote belangstelling ook een
najaarssnoeicursus. Wederom door Tiem
van Veen van het Landschapsbeheer
Flevoland gegeven. 
Een nuttige cursus voor pas beginnende
hoogstam fruitboom liefhebbers. Er staan
veel fruitbomen en - struiken in het Bultpark
die onderhouden moeten worden. Vandaar
het nuttige met het aangename combineren.
Na een korte theorieles in het onderkomen van de Ruiltuin gingen we 
aan de slag.
                                                                                                                     Lees meer......

Op onze site staat meer 
over het bladverlies van
de bomen en struiken 
onder thema Natuur

Je tuin 
winterklaar 
maken??

In hoeverre is dat waar 
en wenselijk voor alle 
partijen. 

Kleurenspel in de herfst
Van fel geel tot vlammend rood. Maar wacht niet te lang want voor je 
het weet is het voorbij. Zeker na zo'n storm als in november, het meeste
blad gaat er dan af. Dan worden de stoepjes weer schoongeveegd. 

Als de temperatuur daalt en de dagen korten haalt de boom minder 
energie uit de grond maar haalt de opgeslagen energie terug uit het 
blad vandaar dat dit afsterft. Wat er achterblijft zijn afvalstoffen die 
zorgen voor de herfstkleuren, zelfs als het blad op de grond ligt.
De rode kleur is een ander verhaal
en kost de boom juist energie. Hoe
en waarom, is niet helemaal
duidelijk.
                                                   Lees meer......

Je eigen stoep schoonvegen is niet
verplicht maar zorgt wel voor
minder valpartijen en riool-
verstoppingen. In enkele gemeentes
(Zwolle) worden “gratis” tuinzakken
uitgedeeld en een week later weer
opgehaald vol met herfstbladeren.
Ideetje voor gemeente Lelystad!

In de tuin zien wij het liever blijven liggen uitgezonderd de paden en je 
gazon. Het geeft veel voedingsstoffen voor de bodem en beschermt de 
plantjes tegen de vorst. Micro-organisme, schimmels (paddenstoelen) 
daarvoor zijn de bladeren cruciaal.

In mijn achtertuin heb ik vorige winter, bedekt met bladeren in een kuil,
een egel gehad, beschut en in alle rust heeft hij daar  zijn winterslaap 
gehouden. Een tuin die er niet uit ziet als een woonkamer trekt vaak 
meer vogels. Allerlei kleine dieren zoeken beschutting en bescherming 
tussen het blad. Merels weten dat, ze zijn druk in de weer tussen het 
blad.
Dus “je tuin winterklaar maken” is maar betrekkelijk. De paden 
vrijmaken en wat snoeiwerk maar laat verder genoeg blad liggen. 
Insecten vinden daartussen hun rust en met sneeuw kan het heel mooi 
zijn.

Leden van Stichting Bultparkcomité wensen u fijne feestdagen.

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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