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Lente 

Op of omstreeks 21 maart begint de lente weer. Heel wat mensen kijken ernaar uit: eindelijk is de winter (of wat 
daarvoor doorgaat) voorbij. De dagen worden langer en dat is goed te merken! Op dit moment (eind januari) is er nog 
geen schaatsdag geweest. In de krant staat een artikel over hoe moeilijk schaatsclubs het hebben. Omdat het al een 
paar jaar niet of nauwelijks winter is geweest zeggen veel mensen hun lidmaatschap op.  
In het Bultpark is de lente overigens al veel eerder begonnen. Sommige bomen en struiken staan al weken in bloei; je 
komt regelmatig bloeiende madeliefjes (de bloemetjes zijn eetbaar in de sla) en een enkele paardebloem tegen (het 
jonge blad van de paardebloem is eetbaar: fijn snijden en door de sla mengen).  
Ook vogels zijn druk in de weer. Er wordt weer volop gezongen en gefloten in het park. Niet voor ónze lol maar om 
een wijfje te lokken en om aan te geven wat hun leefplek, hun territorium is. Overigens zijn het de mannetjes die 
fluiten.  
 
Weetje: op 21 maart is het (ongeveer) 12 uur licht en 12 uur donker. Op 21 juni is het 16 uur licht en 8 uur donker, op 
21 september 12 uur licht en 12 uur donker en op 21 december 8 uur licht en 16 uur donker. Waarvan acte! 

Weer 

‘Maart roert zijn staart’: deze weerspreuk wordt gebruikt als het weer in maart sterk wisselend is.   

Bosclematis (Clematis vitalba) 

In het Bultpark groeit volop bosclematis (Clematis vitalba – alba betekent wit). Deze is ooit op diverse plekken in 
Lelystad aangeplant als bodembedekker en vervolgens door de wind, door middel van pluisjes met zaadjes, verspreid 
over grote delen van de stad. ’s Winters zit de klimstruik vol witte (vandaar vitalba) pluizen. In het park vind je ze volop. 
Van de roomwitte, geurende bloemen kun je van juli tot en met september genieten. Hoewel, ’genieten’ daar wordt 
wisselend over gedacht. De plant overgroeit met gemak bomen en struiken zodat je daar niets van ziet. Weghalen? 
Daar is geen beginnen aan. Bovendien zitten de wortels, ook van jonge planten, zo in de grond verankerd dat je ze er 
niet zomaar uittrekt. 

Gele kornoelje (Cornus mas) 

De gele kornoelje (een hoge struik) is één van de allervroegste bloeiers met grappige gele bloemtrosjes. In het 
Bultpark staan er weinig maar elders in Lelystad vind je ze vaker. De bloei, die plaatsvindt vóór het blad verschijnt, 
geeft je een lentegevoel. Na de bloei ontwikkelen zich rode vruchtjes die eetbaar zijn, maar aan de zure kant. Ze 
geven jam en gelei van bijvoorbeeld rozenbottels, toch wat ‘flauw’ van smaak, wat extra pit. 



Is eetbaar ook Lekker? 

In het Bultpark groeit van alles wat eetbaar is. Niet veel mensen durven er ‘zomaar’ van te plukken uit angst voor 
planten die giftig zijn. Natuurlijk geldt dat niet voor de appels, peren, hazelnoten en walnoten. Maar een mispel? Een 
rozenbottel?  
Nou valt de giftigheid van de meeste planten over het algemeen wel mee. Met een boek (met duidelijke foto’s, 
bijvoorbeeld ‘Wildplukken, de alternatieve fruittuin’ en ‘Wildplukken, bloemen en bladeren’) bij de hand kan er weinig 
mis gaan. Bij twijfel laat je de boel gewoon staan. In die boeken staan ook lijstjes en foto’s van wat je niet kunt eten.  
Niet alles wat eetbaar is, is ook lekker. Nu verschillen smaken: de één verheugt zich ’s morgens al op de spruitjes bij 
het avondeten, de ander gruwt van spruiten. Zo is het ook met het plukken van bladeren, bloemen en sommige 
vruchten. Proberen dus!  
 
En: als je iets niet lekker vindt betekent dat niet dat het giftig is! 

Nestkasten 

De nestkasten in het Bultpark zijn weer schoon en dus zijn vogels die geïnteresseerd zijn in zo’n riant onderkomen 
weer welkom. De grootste broedsuccessen worden behaald met de mezenkasten (voor kool- en pimpelmees). In de 
spechtenkasten broeden geen spechten en de laaghangende kastjes voor winterkoning en roodborst hebben ook nog 
geen resultaat opgeleverd. Omdat ze zo laag hangen worden ze gemakkelijk ontdekt en weggehaald. We zijn dan ook 
niet van plan om ze te gaan vervangen. Dat doen we wél met de mezenkasten die verdwenen of stuk zijn. 
 
De koolmees heeft een zwarte pet en zwarte stropdas. Het mannetje heeft een brede stropdas, het wijfje een smalle. 
De pimpelmees heeft een blauwe pet. Je ziet ze ook vaak in tuinen. 

Gehamer 

Het gehamer en geroffel dat je hier en daar hoort heeft niets te maken met het werk van groenmensen in het park. Het 
is het geluid van een hamerende bonte specht. 

Agenda    

datum tijd activiteit 

zaterdag 10 maart nadere info volgt NLdoet 

Ga voor een volledig en actueel overzicht naar de website van het Bultpark. 
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