Nieuwsbrief Stichting Bultparkcomité

september-oktober

www.bultparklelystad.nl ◊ info@bultparklelystad.nl
Herfst
Hoewel de 'echte' herfst begint op 21 september
(dan is het ongeveer 12 uur dag en 12 uur
schemer/nacht) is het op dit moment (15
september) in het Bultpark al volop herfst.
Natuurlijk heeft dat ook met de droogte te maken.
Gelukkig is er niet veel doodgegaan.Sommige
bomen en struiken reageerden heel vreemd op de
eerste regenbuien. Zo stond er een appel, die
dacht dat de lente weer begonnen was, in volle
bloei. Dat zijn eigenlijk de bloemknoppen voor de
lente van 2019 dus wordt het spannend of hij dan
nog een keer bloeit. Ik vermoed van niet. In ieder
geval 'leveren' deze bloemen geen appels meer op.
Walnoten
Er zijn volop walnoten, ze vallen in flinke aantallen van de bomen. Hier en daar zie je kraaien die
zitten te wachten tot de noten vallen. Wij blijken dus niet de enige liefhebbers te zijn! Laat ze goed
drogen om te voorkomen dat ze gaan schimmelen. Leg ze in 1 laag op een krant en dus niet op
elkaar in een doos of emmer.
Hier en daar kun je genieten van herfstkleuren. Bomen en struiken bereiden zich voor op de
winter. Voeding uit de bladeren wordt afgevoerd naar takken, stam en wortels. Wat er achterblijft
zijn 'afvalstoffen' die de bladeren soms zo'n mooie kleur geven.
Er hangen nog volop mispels aan de struiken. Je mag ze plukken. Ze zijn pas eetbaar als ze zacht
en bruin zijn. Leg ze los van elkaar op een krant op hun neusjes zodat ze iets 'van de grond af'
liggen.

Nacht van de nacht
Ook dit jaar doen we weer mee met de Nacht van de Nacht. Start in de Ruiltuin. Vooraf pompoenen
uithollen, wandelen in het donker (met verhalen onderweg) en pompoensoep na afloop. Vooral
voor jonge kinderen is het leuk, al was het alleen maar omdat ze wat langer op mogen blijven!
Vleermuizenflat
Op de Natuurwerkdag hopen we ook de vleermuizenflat, geschonken door Rene Spaargaren, te
plaatsen in het park. Voor de vleermuizen is 3 november te laat, ze zijn al wel onderdak, maar
volgend jaar zijn er weer nieuwe kansen.
Natuurwerkdag
Het duurt nog even maar op 3 november doen we weer mee met de Natuurwerkdag. Vorig jaren
waren er zo'n 20 vrijwilligers en daar hopen we dit jaar ook weer op. Tijden en werkzaamheden
zijn nog niet bekend maar noteer de datum alvast. We komen er op terug.
Ruiltuin
De Ruiltuin bestaat 10 jaar en dat willen ze weten ook. Alle vrijwilligers en een paar mensen die in
het eerste begin bij de tuin betrokken waren, waren uitgenodigd. Wethouder Nellie den Os sprak
waarderende woorden en reikte aan iedereen een fleurige Ruiltuinbeker met een foto van de tuin
en de naam van de vrijwilliger uit. Ook werd de nieuwe vlag gehesen. Je weet het: in de Ruiltuin
kun je planten brengen en ruilen voor wat anders. Minder verspilling (vroeger gooide je weg wat je
over had!) en wat staan er een prachtige planten in die Ruiltuin! Stichting Bultparkcomite schonk
aan de Ruiltuin een hoogstamfruitboom in het Bultpark.
Tiny Forest, lekker Lelystad, Blije bijen borders en kruidenplukbakken
IVN afdeling Lelystad en Stichting
Bultparkcomite zijn bezig met een
leuk en aantrekkelijk groenproject
tussen scholen De Lepelaar en de
Kring. Er komt een 'tuin' met bija alle
eetbare bomen en struiken in
Lelystad, een tiny forest: het
Lelystadse bos in miniformaat, drie
vasteplantenborders (lente, zomer en
herfst, ontworpen door Torren
Tuinadvies) voor bijen, hommels en
vlinders plus een aantal
kruidenbakken met kruiden. En jij
mag ervan plukken. Op de site van
het IVN en Stichting Bultparkcomite
vind je meer info. Lijkt het je leuk om
een handje te helpen, meld je dan bij een van ed contactpersonen.
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Nacht van de nacht

Vormgeving Harm – Foto’s Tom Wanner - 18 september 2018

