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Zwavelzwammen

Wat hebben we nodig
In het Bultpark Buurtbosje staat een monumentale stronk van
een schietwilg. Bijna afgevoerd door de gemeente maar gelukkig gered en een plek in het bosje gekregen. Deze stronken (er
staan er meer maar dan dunner) zijn bedoeld voor paddenstoelen en andere organismen.
Op de dikke stronk verschenen deze herfst prachtige, gele
zwammen: zwavelzwammen. Heel wat mensen hebben ze bekeken (de hondsdraf rond de stam was platgetrapt maar groeit
vanzelf weer bij) en er zijn heel wat foto’s gemaakt. In de
stronk zoeken schimmeldraden hun weg (paddenstoelen zijn
de vruchtlichamen van schimmels). Langzamerhand wordt de
stronk zo ‘afgebroken’, verteerd, tot er alleen een bergje molm
overblijft. Op de stronk groeit ook nog een klein essenboompje
in het verrotte hout.
Ook de omgewaaide knotwilg achter de dierenweide langs het
water, heeft een plekje in het buurtbosje gekregen Er zat een
(verlaten) spechtennest in. Een groot deel van het hout was
verrot en zo zacht als een spons. Van zo’n half verrotte boom
genieten weer talloze organismen!

Soms is een half woord genoeg, in dit geval voor onze vrijwilliger Obbe Annega. We wilden graag een kastje met buiten op
de tekst: ‘Maak mij open en zie wat wij nodig hebben’. Obbe
ging als een razende aan de slag en het resultaat mag er zijn!
Maak je de deurtjes open dan zie je je eigen hoofd dus is het
duidelijk wat/wie wij nodig hebben! Aan de binnenkant van de
deurtjes staat hoe je ons blij kunt maken met een gift en hoe
je vrijwilliger kunt worden. Het ‘kapelletje’ staat in de Pluktuin
(die het, maar dat is weer wat anders, dit jaar stukken beter
doet dan vorig jaar!)

Walnoten
De afgelopen weken heeft het, zeker bij harde wind, soms walnoten geregend in het Bultpark. Ook op druk belopen stukken
kon je volop rapen en dat gebeurde dan ook. Heel wat mensen
hebben nu het gevoel van ‘Laat de winter maar komen’! Die
‘verzamelwoede’ met het bijpassende gevoel stamt vast nog
uit de tijd dat we leefden van noten en zaden.
Laat je walnoten eerst een paar weken drogen op een krant op
een koele, droge plek uit de zon voor je ze gaat eten.

Herfstkleuren

IJsvogel

Buiten is het inmiddels echt herfst geworden. Voor sommige
mensen een weemoedige tijd maar wat valt er buiten veel te
genieten: herfstkleuren! De herfstkleuren worden veroorzaakt
door de afvalstoffen die in het blad achterblijven. De ‘goede’,
voor de plant bruikbare bouwstoffen worden afgevoerd naar de
takken, stam en wortels. Overigens is het blad ook opgebouwd
uit waardevolle stoffen. Nadat het op de grond is gevallen
vallen schimmels, bacteriën en beestjes er op aan. Ze eten het
blad, verteren het, poepen en de bouwstoffen komen weer vrij.
Opgelost in water worden ze weer opgenomen door de plant.

Tijden niet gezien maar dit jaar melden verschillende Bultparkrandbewoners dat ze weer ijsvogels (ze worden wel ‘blauwe
schichten’ genoemd!) hebben gezien. Het zien is op zich al een
belevenis. De ijsvogel heeft, qua kleuren, meer weg van een
ontsnapte, tropische vogel. Ze broeden in de lente in steile,
lemen wandjes waarin ze een gang graven van soms een
meter lang. Aan het eind maken ze een nestkom waarin (in de
lente) de eitjes gelegd worden. IJsvogels leven van vis. Vriest
het water een paar weken dicht (je weet het tenslotte maar
nooit) dan leggen ze het loodje omdat de vis onbereikbaar is
geworden en duurt het weer een paar jaar voor je weer regelmatig een ijsvogel ziet.

Nacht van de Nacht
Ieder jaar organiseren wij de Nacht van de Nacht.
Pompoenen uithollen, op ontdekking door het Bultpark
en na afloop soep. Door het je weet wel virus kan de
Nacht van de Nacht dit jaar niet doorgaan.

Natuurwerkdag
Zintuigentuin
De Natuurwerkdagen op 6 november (9.00 – 16.00 uur) en
7 november (van 9.00 -12.00 uur) gaan wel door. We werken
buiten en men kan voldoende afstand houden. Meld je aan bij
Caro Snijders (carosnijders1980@gmail.com) en neem, als je
het hebt, je eigen gereedschap mee.

ANWB

Tijdens de motiemarkt hebben we ons plan voor de aanleg van
een kleine Zintuigentuin mogen presenteren.
Op 6 oktober werden alle ingediende plannen (een kleine 40)
behandeld door/in de gemeenteraad. Alles ging digitaal, veel
vaart zat er niet in maar op zich best boeiend om te volgen.
Alle raadsleden zaten thuis, ook leuk om te zien.

Het ANWB fonds heeft per provincie een bedrag van 10.000
euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Niemand in de
provincie Flevoland had een aanvraag ingediend en dus hebben
wij dat op de valreep alsnog gedaan. We willen het Bultpark
Groenproject en de nog aan te leggen Zintuigentuin, toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden.

Spinnenweb

Waarnemend burgemeester Meijdam deed het overigens keurig,
net begonnen maar het leek of hij de raad al jaren voorzat!
Ons plan vond een breed onthaal: 1 stem tegen en 32 stemmen
voor (toen de burgemeester het aankondigde sloeg mijn hart
toch een paar keer over!). Met bijzondere dank aan Symaiah
Verbeek en de SP
Wat een fantastisch resultaat en het betekent natuurlijk ook dat
we weer aan de bak moeten! Prima!

Een spinnenweb is een door spinnen gemaakte constructie
bestaande uit spinsel – ook wel spinrag genoemd – dat meestal
dient als vangnet voor vliegende of springende prooien.
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