
Bultpark informatieblad

Het BULTPARK BUURTBOS is een onderdeel van het Bultpark Groenproject, dat naast dit Buurtbos een Pluktuin met pluk-
kruiden en – bloemen Lekker Lelystad met 24 soorten bomen en struiken met eetbare vruchten en drie Blije BijenBorders 
met vaste planten voor insecten omvat.
Lelystad is een groene gemeente, een van de groenste van Nederland. Naast het openbaar groen, de stadsnatuur in de 
woonwijken, beheert de gemeente ook een aantal kleine en grotere boscomplexen. Het BULTPARK BUURTBOS is bedoeld om 
je kennis te laten maken met een flink aantal planten die je ook kunt vinden in de Lelystadse bossen.

Het Bultpark Buurtbos
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Les ruimte
Grenzend aan het voetpad is een openlucht lesruimte aangelegd. Boomstammen om op te 
zitten, houtsnippers als ‘verharding’ en geurende bottelrozen op het dijkje. Op die manier 
kunnen buitengenieters kennismaken met een van de geuren uit de Lelystadse (stads-)
natuur. Insecten bezoeken graag de bloemen (de bottelroos is dus een drachtplant), de 
grote bottels zijn eetbaar (mensen, vogels), van het vruchtpluis werd (en wordt?) jeuk-
poeder gemaakt en het blad krijgt een heldergele herfstkleur. Zo zijn deze Japanse 
bottelrozen, ook wel rimpelroos genoemd, (Rosa rugosa) een paar keer per jaar mooi en 
de moeite waard.  

Educatie
Stichting Bultparkcomite werkt, op het gebied van educatie, samen met het IVN afdeling 
Lelystad. In de lesruimte kan een educatieve ontdekles gegeven worden door IVN vrijwil-
ligers. Heb je belangstelling? Het e-mailadres van het bestuur is ivnlelystad@gmail.com 

Dit informatieblad is een uitgave van Stichting Bultparkcomité Lelystad
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Schimmels
Een aantal staande en liggende stammen van verschillende boomsoorten bieden ‘vesti-
gingsmogelijkheden’ voor schimmels en kleine organismen. Door te kiezen voor verschillen-
de houtsoorten zijn er meer kansen op variatie. De schimmels kun je herkennen aan hun 
vruchtlichamen, de paddenstoelen. De schimmels doorgroeien de hele stam en gebruiken 
stoffen uit het dode hout. Uiteinderlijk is de stam helemaal verteerd en valt hij uiteen in 
een soort ‘molm’.

Gravende insecten
Een kleine zandplek in de zon (laagdikte zand 60-80 cm) is bedoeld voor graafbijen, 
graafwespen en andere insecten. Om ‘inloop’ te voorkomen zijn er dauwbramen omheen 
geplant. De dauwbraam geeft kleinere (en zuurdere) vruchten dan ‘gewone’ bramen. Ze 
blijven ook veel lager.  De bloemen worden bezocht door insecten.
Dauwbramen kom je vaak tegen op spoordijken maar ook in de Lelystadse bossen.

LET OP: sommige vruchten van vruchtdragers in het BULTPARK BUURTBOS zijn NIET eetbaar!

Bollen en knollen
Sommige bollen en knollen groeien van nature in ons land. Je noemt ze daarom ‘in-
heems’. Andere soorten komen hier soms al eeuwen voor, maar ze zijn oorspronkelijk 
meegenomen op verre en wat minder verre reizen. Vaak werden ze aangeplant bij kloost-
ers, buitenplaatsen en dergelijke. Je vindt ze nog steeds op sommige plekken, vooral in 
Friesland maar ook bij sommige buitenplaatsen langs de Vecht en in het Bultpark Buurtbos. 
(Wil je weten welke bollen en knollen er staan? Op de site www.bultparklelystad.nl vind je 
meer info).

Kwekers en andere boom- en struikdeskundigen, hanteren een bepaalde indeling als het gaat om de hoogte van struiken en 
bomen. Omdat die gemakkelijk en overzichtelijk is gebruiken we die hier ook.

struik (1) = 
gemiddeld hoger dan 
4 meter

struik (2) = 
gemiddeld 1 - 4 meter

struik (3) = 
gemiddeld 1/2 - 1 meter

struik (4) = 
over het algemeen lager 
dan 1/2 meter

Indeling heesters qua grootte
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Cornus mas (= mannelijk) – gele kornoelje. Struik bloeit met gele bloemen voor het blad 
uitloopt aan het eind van de winter. Drachtplant en vanwege de vroege bloei extra belan-
grijk omdat er nog zo weinig dracht te vinden is op dat moment. Rode vruchten zijn zuur 
maar eetbaar. Een mix met de wat flauw smakende rozenbottels levert frisse jam of gelei 
op.

Acer campestre (= van het vlakke veld) - veldesdoorn of Spaanse aak. Gele herfstkleur, 
hier gebruikt als hakhout. Bloeit in mei - juni. Komt ook als boom voor. Drachtpant, zowel 
nectar als stuifmeel.

Cornus sanguinea (= bloedrood) - rode kornoelje. Witte bloeischermpjes in mei - juni.
Zwarte vruchten NIET eetbaar, wel voor vogels (hebben een kort darmstelsel waardoor 
giftige stoffen niet vrij komen). Verspreiding (pitjes) door vogels. Kan woekeren. Herfst-
kleur (soms) donkerrood.

Corylus avellana (= van Avella of Abella in Italië)- gewone hazelaar. Eetbare vruchten  
(ook muizen en gaaien zijn er dol op). Vruchten met een gaatje zijn ‘aangetast’ door de 
hazelnootboorder. Gele herfstkleur. Van rechte takken werden (en worden?) in Engeland 
wel wandelstokken gemaakt. Windbestuiver. Mannelijke bloemen (de katjes) en vrouwe-
lijke bloemen (miniscule rode bloempjes) komen op een struik voor (eenhuizig, twee-
huizig: mannelijke en vrouwelijke bloemen zitten aan verschillende planten). Bloeit in de 
winter - vroege lente voor het blad verschijnt. In de nazomer zitten de kleine katjes al 
aan de struik.

Crataegus laevigata (= gepolijst)- tweestijlige meidoorn. Bloeit wit in mei, bloemen 
hebben een aparte geur. Drachtplant. Rode vruchten (meestal met twee, soms drie zaden) 
eetbaar, ook vogels. Komt ook als boom voor. Verschil met 1 stijlige: 2 (of 3) zaden in 
plaats van 1 zaadje en dieper ingesneden blad.

Struiken 1:

 Er bestaat ook een siervorm (voor grote tuinen) met bruin – rood blad. Geeft ook noten en groeit ook hoog uit.

Crataegus monogyna  (= met één stamper) - eenstijlige meidoorn. Bloeit wit in mei, 
drachtplant. Rode vruchten eetbaar (hebben 1 zaadje), ook vogels. Komt ook als boom 
voor.
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Ilex aquifolium (aqui = scherp, folium = blad)- scherpe of groene hulst. Heeft scherp 
gepunte bladeren. Wintergroen. Onopvallende bloemen in mei - juni. Rode vruchten NIET 
eetbaar (wel voor vogels). Mannelijke en vrouwelijke bloemen op aparte planten (tweehu-
izig, eenhuizig: dan zitten ze allebei op dezelfde plant). Drachtplant. In de bossen komen 
vrijwel uitsluitend exemplaren tegen die niet bloeien en die dus geen vruchten dragen. Die 
planten zijn gegroeid uit uitgepoepte vogelpitjes. 
De hier gebruikte soort is een kweekvorm om te laten zien hoe de hulst bloeit en hoe  
de vruchten eruit zien. Deze kweekvorm is ook wel aangeplant in de bossen of  
bosachtige beplanting.

Prunus spinosa (= met dorens) - sleedoorn. Bloeit wit voor het blad uitloopt in maart-april. 
Drachtplant. De zure pruimpjes zijn verwerkt eetbaar (bijv. in sleedoornlikeur). Na de vorst 
(kan ook in diepvries) wordt de smaak (wat) beter.

Rhamnus cathartica (= afvoerend, purgerend) - wegedoorn. Bloemetjes (mei-juni) weinig 
opvallend maar het is een goede drachtplant. Vruchtjes NIET eetbaar. Waardplant (voed-
selplant), bijvoorbeeld voor de citroenvlinder en een aantal nachtvlinders.

Rhamnus frangula (= breekbaar, broos)- vuilboom, sporkehout. Bloeit met weinig opval-
lende bloemen in juni - augustus. Heel goede drachtplant die een paar maanden lang 
dracht geeft. Vruchtjes NIET eetbaar

Salix viminalis (= voor vlechtwerk dienstig) - katwilg. Bloeit in maart-april. Drachtplant. 
Dunne twijgen worden wel voor het vlechten van manden gebruikt.
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Sambucus nigra (= zwart) - gewone vlier. Witte bloemschermen (mei - juni) eetbaar. 
Zwarte vruchten (augustus - september) eetbaar, ook door vogels. Drachtplant. Op de 
takken groeit soms een bruine, eetbare paddenstoel: Judasoor.

Sorbus aucuparia (= vogelvangst) - gewone of wilde lijsterbes (lijsters en andere vogels 
smullen van de bessen). Bloeit wit in mei, drachtplant (met name stuifmeel).Oranje - rode 
vruchten eetbaar. Komt ook als boom voor.

Viburnum opulus - Gelderse roos. Grote, witte bloemschermen met steriele lokbloemen 
in de buitenrand (mei - juni), de grote rode bessen zijn NIET eetbaar. Vogels laten ze lang 
hangen behalve pestvogels, die eten ze graag.

Ribes rubrum (= rood) - rode bes. In de bossen van Lelystad vind je veel rode bessen-
struiken die gegroeid zijn uit de pitjes die vogels uitgepoept hebben nadat ze van de 
struiken op de moestuinen gesnoept hadden.  Vaak dragen de struiken maar weinig 
vruchten, ook omdat het te donker is onder de andere bomen en struiken van het bos.

Struiken 2:

Rosa canina (=  van een hond) - hondsroos. Roze-witte bloemen in juni-juli.  Bottels eet-
baar. Soms mosgallen aan eind van de takken. Drachtplant.
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Rosa rubiginosa (= roestig, roestkleurig) - egelantier. Roze - witte bloemen in juni-juli. 
Bottels eetbaar. Gekneusd blad ruikt naar appels. Drachtplant.

Ligustrum vulgare (= gewoon) -gewone of wilde liguster. Witte pluimen (juni-augustus) 
die ‘s avonds gaan geuren om nachtvlinders te lokken zoals de ligusterpijlstaart. Zwarte 
vruchten zijn NIET eetbaar. In zachte winters blijft het blad grotendeels aan de struik zitten.

Rubus idaeus (= van de berg Ida op Kreta) - framboos. Plant die in de bosrand groeit. 
Meer schaduw = minder bloei = minder vruchten. Drachtplant voor bijen en hommels. 
Veel verschillende, gekweekte rassen voor in de moestuin voor zomer en herfst, met 
rode of gele vruchten die veel groter zijn dan die van de wilde framboos. Hier staan zulke 
kweekvormen, alleen voor het plukplezier.

Struiken 3:

Rubus caesius (= blauwgrijs) - dauwbraam, duinbraam - witbloeiend in juni - augustus, 
Drachtplant. Vruchtjes zuurder dan die van de gewone braam, blauw berijpt. Groeit ook 
veel op spoordijken, ook in Lelystad!

Struiken 4:

Hedera helix  - (kleine) klimop. Wintergroen. Laatste drachtplant van het jaar (bloeit 
van september tot in december). In de lente worden de vruchten (bessen) rijp: voer voor 
merels, spreeuwen en houtduiven. Vruchten voor mensen NIET eetbaar. Klimplant, hier als 
bodembedekker gebruikt maar kan in bomen 10 meter hoog klimmen. De klimplant kun je 
stekken, er groeit dan geen klimplant maar een struik uit de stek!
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Lonicera periclymenum - boskamperfoelie. Slingerheester, hier aangeplant tegen het 
wilgenscherm. Witgele bloemen, sterk geurend bloemen in juni - juli, soms nog langer 
doorbloeiend. Drachtplant voor nachtvlinders. Vruchten NIET eetbaar.

Lonicera caprifolium (= geitenblad) - gewone kamperfoelie.  Geel - witte bloemen 
(mei-juli), sterk geurend. Nachtvlinders. Vruchten NIET eetbaar.  Slingerheester, hier als een 
soord ‘bodembedekker’ gebruikt en als een begroeier van het wilgenscherm bij de ingang 
van de lesruimte. 

Boom  (1) = 
gemiddeld hoger dan 12 meter

Boom  (2) = 
gemiddeld 6 - 12 meter

Boom (3) = 
gemiddeld lager dan 6 meter

Indeling bomen qua grootte

Net als bij de struiken worden ook de bomen ingedeeld naar grootte.

Betula -  berk. Weinig opvallende bloei in april. Zaden worden door de wind verspreid. 
Windbestuiver

Bomen 1:
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Acer campestre - veldesdoorn, Spaanse aak. Gele herfstkleur, drachtplant. Eventuele 
zwarte vlekken op de bladeren worden veroorzaakt door een schimmel: de inktvlekken-
schimmel. (Zie ook Acer campestre als struik).

Bomen 2:

Pinus syvestris (= in het bos groeiend) - grove den. Wintergroen. Min of meer ronde 
kegels. Twee (of meer) naalden bij elkaar: den = duo.

Prunus avium (= vogel) - zoete kers, kriek. Bloeit rijk met witte bloemen in april - mei. 
Vruchten varieren sterk qua kleur, grootte en smaak omdat de zoete kers uit zaad vermeer-
derd wordt treden grote verschillen op. Deze vorm van vermeerdering noem je generatieve 
vermeerdering (vermenigvuldiging door middel van stekken noem je vegetatieve 
vermeerdering). Vruchten eetbaar, ook vogels. Gele herfstkleur.

Pyrus communis (= gewoon, algemeen) – wilde peer. Wit bloeiend in april - mei. Dracht-
plant. Kleine vruchten met veel steencellen. In principe eetbaar maar nauwelijks te eten.

Picea abies - fijnspar. De naalden zitten los van elkaar aan de tak (spar = solo, bij de den 
met twee of meer: den = duo). Onze kerstboom is geen den maar een spar. de spar blijft 
groen in de winter. Net als de den is de spar een naaldboom.
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Crataegus  - meidoorn. Bloeit wit in mei, heel aparte geur. Rode vruchten eetbaar, ook 
vogels. Drachtplant. Kijk ook bij struiken.

Bomen 3:

Malus sylvestris - wilde appel. Bloeit met wit - roze bloemen in de lente. Kleine vruchten 
(3-4 cm), eetbaar. Drachtplant. De meeste van onze consumptieappels stammen af van de 
Malus domestica.

Sorbus aucuparia - wilde lijsterbes. Witte bloemschermen in mei, rode vruchten zijn 
eetbaar. Ook vogels. Drachtplant (met name stuifmeel). Kijk ook bij struiken.

 Nieuwsbrief
 Iedere maand verschijnt er een digitale nieuwsbrief over het   
 Bultpark en alles wat daar gebeurt of te zien is.
 Wil je die ook? Mail je gegevens dan naar info@bultparklelystad.nl.

 Wil je wat doneren?
 Dit is ons banknummer bij de Triodosbank: IBAN NL17 TRIO 0391 1592 16  
 ten name van Stichting Bultparkcomité Lelystad.
 Stichting Bultparkcomité heeft een ANBIstatus, giften zijn dan ook 
 aftrekbaar van de belastingen.
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