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Overwoekering

Fasering beheer 
onderhoud Bultpark 
door de gemeente.

Groot onderhoud Bultpark
Het zal je niet ontgaan zijn, het groot onderhoud door de gemeente in 
het Bultpark is gestart. Langs het pad aan de Kogge-zijde is men 
begonnen. Er zijn enkele dode bomen gekapt en overal wordt de 
overwoekering aangepakt. De
worteluitloop en wildgroei worden
geslecht zodat de struiken en bomen
weer wat ruimte krijgen. Alles wordt
direct keurig opgeruimd. 
Het zicht wordt opener en het ziet er
verzorgd uit. Je zult zien, het Bultpark is
één van de mooiste parken in Lelystad,
maar het wordt nog mooier komend
voorjaar en zomer.
Een en ander past binnen de kaders van het beheersplan. Dit is het 
begin, er is nog veel werk te doen.

Slimme 
vroegbloeiers

Hazelaar en Els
Bultparkgenieters hebben het natuurlijk allang gezien: de geelgroene 
katjes van elzen en hazelaars. Ze bloeien al vroeg in het jaar. In de 
katjes zitten volop mannelijke
stuifmeelkorrels. Wanneer die korrels rijp
zijn is een beetje wind voldoende om die
uit de katjes te laten dwarrelen. 
Als een stuifmeelkorrel op de stamper
van een vrouwelijk bloempje terechtkomt
is de bestuiving een feit en kan er een
hazelnoot of elzenprop uitgroeien. 

Slim om te bloeien als er nog geen blad
aan de bomen zit, nu kan de wind er goed  bij. 

Wist je dat elzenproppen, die zwarte bolletjes, vroeger wel gepruimd 
werden door mensen die geen pruimtabak konden betalen? Ze smaken 
als een mond vol zaagsel.
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Waar en wanneer

Op woensdag 22 
maart in het Bultpark

Het “50 jaar” jaar Lelystad
In 2017 bestaat Lelystad 50 jaar, het zal je niet
ontgaan zijn. Burgemeester Ina Adema plant  in
het Bultpark de officiële herdenkingsboom, een
dakplataan. 
Drie pioniers, die 50 jaar in Lelystad wonen,
planten een jubileumboom, een
hoogstamfruitboom. Ook een aantal bewoners
die iets met 50 jaar ‘hebben’ plant dan een
hoogstam appel of peer. Over een paar jaar
hangen ze vol fruit voor iedereen!

Nestvlotjes voor 
watervogels

Een drijvende 
kraamkamer of even 
een rustplekje.

Nestvlotjes voor meerkoet en fuut
In het Bultpark zie je regelmatig meerkoeten en futen. De vogels horen 
als het ware bij het park. Iedere lente gaan ze weer op zoek naar een 
geschikte nestplek, maar die zijn er niet zoveel. 
Bultparkrandbewoonster Jannie
Ronkes stelde voor om wat
nestvlotjes in het water te leggen.
Prima idee. Inmiddels zijn er 10
gemaakt. 

Frans van der Stoep, onze eigen
vogeldeskundige, zoekt de beste
plekjes op. Gelukkig mogen we de
boot van de gemeente gebruiken. 

Een vlotje (50 x 55 cm) bestaat uit een onder en bovenkant van 
planken. Tussen beide kanten zit een plaatje piepschuim voor wat extra
drijfvermogen. Het vlotje wordt met behulp van touw en een tegel op 
zijn plek gehouden. Wellicht ontstaat er begroeiing door de vogels 
aangedragen zaadjes en plantjes, een drijvende oase.

Het IVN,

Instituut voor 
natuureducatie en 
duurzaamheid,is een 
landelijke vereniging 
met 170 afdelingen. 

Het IVN is vooral 
gericht op de natuur 
(en natuur is er volop in
Lelystad!) en 
duurzaamheid.

Bultpark en IVN
In 2016 verzorgde Stichting Bultparkcomité een educatief project voor 
de vijf basisscholen, die grenzen aan het Bultpark. Met het project in de
hand kun je in alle seizoenen zien
wat er te zien en te beleven is in
het park. Op verzoek van Stichting
Bultparkcomité hebben vijf leden
van het IVN afdeling Lelystad zich
bereid verklaard om educatieve
tochtjes door het park te
begeleiden als scholen daar
behoefte aan hebben. Samen kijken
naar al het moois dat er in het
Bultpark te zien is!

Het project is ook leuk voor (groot-)ouders en hun (klein-)kinderen. De 
brochure voor de onder- en de bovenbouw vind je in het folderschap 
van het Stadhuis. Het project werd mogelijk dankzij Streekfonds 
Flevoland waarvoor dank!

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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