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Nieuw 

Stichting Bultparkcomité is blij met een aantal nieuwe vrijwilligers! Brigitte Postma gaat onze nieuwsbrief verzorgen, 
Harm Bruins Slot beheert de website en Tom Wanner, sinds kort bestuurslid, ‘doet’ de fotografie. 

 
Vind je het ook leuk om wat te doen in het Bultpark? Vrijwilliger zijn in het Bultpark kost je geen weken per jaar, maar 
hoogstens een paar uurtjes. En kun je een keer niet, dan is dat ook geen probleem.  
Kijk op onze website www.bultparklelystad.nl. 

Schoonmaakactie 

Op donderdag 30 maart organiseerde Stichting Bultparkcomité weer een 
schoonmaakactie in het park. De klas van juf Iris van De Lepelaar toog op pad 
met wat vrijwilligers. Ze waren heel gemotiveerd, het was prachtig weer en er 
lag genoeg: acht zakken vol afval. Natuurlijk werd er door Tom Wanner een 
stoere foto gemaakt op de klimboom in het park. 

Paden 

In de afgelopen maanden zijn alle paden van het Kraaienbosje (het avonturenbos naast school De Kring) voorzien van 
nieuwe houtsnippers (van de gemeente) dankzij de inzet van Willem Riepma, vrijwilliger bij Stichting Bultparkcomité en 
de Ruiltuin. De paden zien er weer tiptop uit. 

Theetip 

In het Bultpark groeit veel eetbaars. Nog geen vruchten, maar wel allerlei eetbare bloemen en bladeren. Neem een 
eetlepel fijngesneden jong (lichtgroen) bramenblad per kop kokend water en laat het blad een paar minuten trekken. 
Pas de hoeveelheid aan aan je eigen smaak. 
 



Pruimen 

Op het moment dat deze nieuwsbrief gemaakt wordt bloeien er volop pruimen met kleine, witte bloemen in het 
Bultpark. Op mooie dagen worden de bloemen bezocht door bijen en hommels. Zonder hen geen bestuiving, geen 
bevruchting en dus geen pruimen. 

Wilgen knotten 

In het Bultpark staan behoorlijk wat knotwilgen, en terecht: de knotwilg is een typische 
waterrandboom en water vind je volop in het park. Vroeger was de knotwilg vooral nuttig 
voor de boer, nu vooral voor mandenvlechters en andere creatievelingen. In wilgen kunnen 
bovendien eenden broeden en dus zijn ze ook uit het oogpunt van de natuur interessant. 
 
Een deel van de wilgen werd geknot. Tom Wanner schoot de fraaie knotfoto. Daniël Postma 
(Archaeo Build) kon een deel van de tenen gebruiken; hij maakte er een vlechtschutting 
van bij een tuinliefhebber op de Beukenhof! Vanwege de start van het broedseizoen is het 
knotten van de overige wilgen uitgesteld tot na 15 september. 

50 jaar Lelystad 
Op 22 maart werd er een aantal fruitbomen geplant in het Bultpark door jarigen die 50 
jaar werden of worden in 2017, een bedrijf dat dit jaar 50 jaar bestaat en een paar 
echtparen die 50 jaar getrouwd zijn in 2017. Voor het planten gaf burgemeester Ina 
Adema een dakplataan, de enige echte 50 jaar Lelystadboom, een plekje. Het was een 
feestelijke middag en het Bultpark is twaalf mooie, grote appel- en perenbomen rijker.  

Bank 

Onder de dakplataan van de burgemeester komt een bijzondere bank te 
staan waarop niet alleen gezeten kan worden maar die ook verwijst naar de 
maritieme geschiedenis van onze polder: tenslotte leven we op de bodem 
van de zee! 
Daniël Postma uit Lelystad tekent voor het ontwerp. Aan de bank wordt op dit 
moment (6 april) druk gewerkt. Kijk ook op de website van Archaeo Build – 
hier is het bouwproces te volgen. 

Genieten 

Volgens nogal wat mensen is de lente het mooiste seizoen. Ervaar de lente optimaal in je eigen ‘achtertuin’: het 
Bultpark. Je kijkt je ogen uit! 
 

Agenda   

wanneer starttijd activiteit 

woensdag 7 juni 10.00 zwerfafval opruimen (zomer) 

vrijdag 1 september 20.30 vleermuizen spotten 

woensdag 4 oktober 09.00 nestkasten schoonmaken 

woensdag 25 oktober 10.00 zwerfafval opruimen (najaar) 

 
Vormgeving Naust Artwork – Foto’s Tom Wanner – 18 april 2017 


