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Opening Kabouterpad

Droogte
Gisteren (4 juni) en vandaag heeft het eindelijk weer eens flink
geregend. Dat was broodnodig, de natuur was droog al hebben
we in Flevoland (en in het Bultpark) verhoudingsgewijs nog
weinig te klagen.
Vooral in het Bultpark Groenproject zag je dat planten het
moeilijk hadden, zeker als er ook nog eens grote bomen in de
buurt stonden die veel vocht voor zichzelf nodig hebben. Vooral
de gele dovenetel (hommelplant en eetbaar) heeft het hier en
daar moeilijk. De planten zullen zich waarschijnlijk, dankzij de
regen, weer herstellen en anders zaaien ze zich wel weer uit.

Blije BijenBorders
Ooit was het plan om het Kabouterpad met tromgeroffel en
trompetgeschal te openen. Het je – weet – wel zorgde ervoor
dat dat niet mogelijk was. Wethouder Nelly den Os wilde het pad
desondanks toch graag openen. Op 29 mei was het zover. Om
problemen te voorkomen gebeurde dat met maar een paar mensen: de wethouder en de voorzitter van Stichting Bultparkcomite.
Van de opening wordt een filmpje gemaakt dat, als het klaar
is, zowel de gemeente als de Stichting op hun site zetten. Nelly
heeft in haar openingstoespraak aan al die vrijwilligers die een
bijdrage aan de tot standkoming hebben geleverd, een dikke
pluim uitgedeeld en terecht!
De opening vond plaats in het leslokaal van het Bultpark Buurtbosje. Het was prachtig weer, de papavers (vol hommels!) en
de blauwe phacelia (in gewoon Nederlands ‘bijenvoer’ genoemd) op het dijkje rond het leslokaal stonden er prachtig bij
en dat leverde mooie plaatjes op.
Natuurlijk werd er ook een stukje van de route gelopen, onder
andere langs het kabouterpicknickset en de twee fotokabouters:
groot enthousiasme bij de wethouder!
Wist je dat, twee weken nadat het pad klaar was, de kabouters
al meer dan 3000 keer gescand werden?

Natuurlijk weet je dat er drie Blije BijenBorders langs het
fietspad langs de Rigastraat liggen. Ze worden onderhouden
door onze vrijwilligers Liezeke Bianchi en imker Kees van Wijk.
Opvallend is de vroege bloeistart van de zomerstrook dankzij
het mooie (zomer-)weer in de lente! Iedere keer is het weer
genieten als je er langs fiets/loopt.

Bijenstroken

Zonneweitje
De 6 schermen rond het zonneweitje zijn klaar, het bordje is
geplaatst. Naast mensen zijn alleen discreet geklede, zonnende
honden op de weide toegestaan. Op de foto is Obbe Annega
bezig om de wilgentenen, die in het water hebben gelegen
om ze weer buigzaam te maken, te sorteren voor het volgende
scherm.

De stroken, die ingezaaid zijn met een bijen- en vlindermengsel hebben goed gereageerd op de regen die gevallen is. Je
ziet het jonge spul, letterlijk, met de dag groeien. We zijn heel
benieuwd naar wat er allemaal in het mengsel zit. Ook de
plukstroken zijn ingezaaid. Met een week of wat zullen de eerste planten bloeien. De bijen en andere insecten kunnen bijna
niet wachten!

Ommetje om
Afvalbakken
Het Bultpark is vier seizoenen mooi. Er is misschien nog nooit
zoveel gewandeld in het Bultpark als de afgelopen maanden.
Fantastisch als je zo’n park als ‘achtertuin’ hebt!
Al eerder hebben we een wandeling door het park uitgezet
maar in zo’n dynamisch park verandert er regelmatig wat. Onze
vrijwilligers (en bestuursleden) Tom Wanner en Johan IJsselmuiden hebben het Ommetje Om weer helemaal up to date
gemaakt.

De gemeente heeft het plan om het aantal afvalbakken in de
stad met 400 stuks (eerst zelfs 800 stuks) terug te brengen. Het
legen is duur en minder bakken leiden (volgens de gemeente)
niet tot meer afval in de openbare ruimte (zacht uitgedrukt: dit
is een bijzondere gemeentelijke conclusie die niet iedereen zal
onderschrijven!).

Er wordt een beknopte folder van gemaakt. Op onze website is,
over enige tijd (we houden je op de hoogte) uitgebreide info
over het Ommetje Om te vinden. Hoewel je zonnige zomerdagen
misschien het meest aantrekkelijk vindt om een wandeling
te maken, is het park zeker zo mooi (maar wel anders) in de
andere seizoenen.

We hebben als Stichting Bultparkcomite een brief aan het College
van Burgemeester en wethouders geschreven met het verzoek
om in ieder geval het aantal afvalbakken in het Bultpark niet
te verminderen. Verder hebben we voorgesteld om eerst de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen (2021) af te
wachten. Daardoor zal de hoeveelheid afval waarschijnlijk sterk
afnemen en op basis daarvan kun je dat eventueel besluiten
om het aantal bakken te verminderen.
Misschien is adoptie van een of meer bakken door buurtbewoners ook een optie: iedereen woont graag in een opgeruimde
en schone omgeving!
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