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Herfst

Motiemarkt

Als je langs het gymlokaal naast de Pluktuin loopt/fietst zie je 
een groot spandoek hangen met vier seizoenfoto’s, genomen 
door onze Bultparkhoffotograaf Tom Wanner. De foto’s laten 
je zien hoe prachtig het park in IEDER seizoen is! De zomer is 
voorbij. Rond 21 september is de herfst begonnen. Sommi-
ge mensen raken depressief van het vallende blad maar aan 
veel bomen en struiken kun je de knoppen, waaruit volgend 
jaar bloemen en/of bladeren groeien, alweer kunt zien zitten. 
En dat vallende blad is weer voeding voor de planten zelf en 
talloze diersoorten die er van smullen. Als het blad verteerd 
/opgegeten is komen de voedingstoffen, waaruit het blad 
opgebouwd was, weer beschikbaar voor de planten. Opgelost 
in water kunnen de planten die voedingstoffen weer opnemen. 
Een kringloop noem je dat. Maar misschien word je daar toch 
niet vrolijker van! 
De natuur zit vol met dat soort kringlopen.

Maak eens een wandeling door het Bultpark op een mooie 
herfstdag maar doe dat ook eens bij nevelig weer en op het 
moment dat de zon door de ochtendmist heen breekt. Waarde-
volle (en prachtige) momenten!

Wist je dat op 21 september (en 21 maart als de lente begint) 
dag- en nachtlengte ongeveer even lang zijn dus allebei 12 
uur?) Op 21 december (begin winter) is de daglengte 8 uur en 
de schemer/nacht 16 uur. Op 21 juni (start van de zomer) is de 
daglengte ongeveer 16 uur en de schemer/nachtlengte 8 uur.

Op 8 september organiseerde de gemeente weer een Motie-
markt. Mensen en organisaties met ideeën kunnen daar hun 
plannen presenteren aan raadsleden. En uiteraard had ook de 
Stichting Bultparkcomite weer een plan. Je hebt er al eerder 
over kunnen lezen: we willen graag een kleine Zintuigentuin 
(voelen, ruiken en proeven) aanleggen. Bestuursleden Caro 
Snijders en Peter Kouwenhoven togen met het plan onder de 
arm naar het Stadhuis waar 7 groepjes raadsleden in de hal van 
het Stadhuis op alle 44 plannen zaten te wachten. We hebben 
onze plannen enthousiast toegelicht. Heel wat raadsleden 
kenden het Bultpark en het Bultpark Groenproject. Sommigen 
waren zichtbaar enthousiast anderen hielden zich meer op de 
vlakte. Op 6 oktober worden voorstellen in de gemeenteraad 
behandeld en horen we of we wel of geen geld krijgen.



Kabouters

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder - Foto’s Tom Wanner - 17 september 2020

Schoffelwerk

Onze Bultparkhoffotograaf Tom Wanner ontdekte in het Bult-
park niet alleen heel wat paddenstoelen (herfst, dan weet je 
het wel) maar tussen een van die groepjes ook een klein, rood 
puntmutsje. Zijn er nieuwe kabouters in het Bultpark komen 
wonen? Tom houdt het de komende tijd in de gaten!

Dankzij de regen is de ongewenste plantengroei (je mag het 
ook gewoon onkruid noemen) in het Bultpark Groenproject hier 
en daar (on-)behoorlijk toegenomen. Schoffelen bij nat weer 
heeft niet zoveel zin tenzij je het onkruid afvoert. Doe je dat 
niet dat groeit het, bij wijze van spreken, gewoon door. Inmid-
dels hebben de nijvere handen (met of zonder schoffel) van de 
vrijwilligers Jennifer, Wil, Luciënne, Gerdien, Olga en Yvonne het 
buurtbosje onder handen genomen en het ziet er weer spic en 
span uit!

Hazelnootboorder

De hazelnoten zijn voor een flink deel al gevallen als je deze 
nieuwsbrief krijgt (en leest). Echte kenners zien dat er qua 
grootte flinke verschillen in de noten per struik zitten. Dat komt 
omdat de hazelaar uit zaad opgekweekt wordt waardoor de 
groei nogal kan variëren.
In sommige hazelnoten zit een klein, rond gaatje en je voelt 
dat zo’n noot minder zwaar is dan een gevulde hazelnoot. Dat 
gaatje is erin gemaakt door de hazelnootboorder, een kever 
van ongeveer 8 mm, geelbruin van kleur en met een lange, 
gebogen snuit. Hij maakt een gaatje in de noot en legt via het 
gat een eitje in de noot. Uit het ei komt de larve, een soort 
rupsje, die de noot vanbinnen opeet. Via het gaatje verlaat hij 
de noot en in de grond overwintert de larve in een cocon, een 
soort kokertje, van aarde van september tot eind april. Daarna 
verandert de larve weer in een volwassen insect die opzoek 
gaat naar een nieuwe noot.
Als de hazelnoten gaan vallen moet je er snel bij zijn: verschil-
lende andere dieren smullen er ook van en noten die lang op 
de grond tussen het struweel liggen gaan muf smaken.

Natuurwerkdagen

Op vrijdag 6 november en zaterdag 7 november doen we, net 
als andere jaren, weer mee met de Nationale Natuurwerkdagen. 
Start in de Ruiltuin. Er is volop werk in het Bultpark en het park is 
groot genoeg om voldoende afstand te houden, dus we kunnen 
jouw inzet prima gebruiken. Het zou heel fijn zijn als je je eigen 
gereedschap en kruiwagen mee kon nemen. Vrijdag werken we 
van 9.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Een paar klussen: verfwerk, schors uitrijden over paden, bankvoe-
ten schoonmaken, wilgen knotten, boomspiegels schoonmaken, 
snoeiwerk en nog veel meer. We starten beide dagen met koffie, 
thee en een lekkere koek. Voor de lunch, mocht je vrijdag de 
hele dag willen blijven, moet je zelf zorgen.


