
Uitgave maart 2017
Lente 21 maart

Hoe dan ook: het is de 
hoogste tijd om het park
in te gaan, er valt van 
alles te zien en te 
genieten.

Lente
De meteorologische lente begint op 1 maart maar over het algemeen 
wordt 21 maart aangehouden als start van het voorjaar. We kijken er 
naar uit: de zon heeft meer kracht, vogels
zingen het hoogste lied en wie weet kun je je
jas voor de eerste keer dit jaar los laten
hangen. 
De knoppen van de bomen en struiken in het
Bultpark worden dikker en dikker en op een
mooie dag ruik je, letterlijk, de lente! Maar 
‘Maart roert zijn staart’ : het weer kan nogal wisselend zijn in maart. 

Wanneer en waar

Woensdag 22 maart 
vanaf 16:00 uur

Zaterdag 25 maart van
9:00-12:00 uur

Graag aanmelden via 
info@bultparklelystad.nl
i.v.m. reservering 
gereedschap

Woensdag 29 maart 
van 10:00-12:00 uur

Verzamelen in de 
Ruiltuin (gelegen tussen
school de Kring en 
dierenweide)

Bezoek voor meer info 
onze site: 
www.bultparklelystad.nl

Agenda in maart 
Herdenkingsbomen planten
Wat is er toepasselijke om een dag na het begin van de lente bomen te 
gaan planten in het kader van “50 jaar” Lelystad. In gezelschap van 
burgemeester Ina Adema, jubilarissen en personen die een eigen boom 
hebben aangeschaft.  Een feestelijke gebeurtenis voor iedereen. 

Wilgen knotten
De knotwilg moet je blijven snoeien, want anders kunnen de takken 
scheuren en ben je de knotwilg in zijn karakteristieke vorm kwijt. De 
beste tijd zijn de laatste wintermaanden of vroeg in de lente. Heerlijk in
de frisse buitenlucht, goed in beweging. We zoeken nog een aantal 
vrijwilligers. Gereedschap is aanwezig.

Zwerfafval opruimen
Een terugkerende leuke en nuttige activiteit: het opruimen van het 
zwerfafval. Met hulp van kinderen uit een omliggende school, dit keer 
de school De Lepelaar met juf Ruth. 
Gewapend met grijpstokken en vuilniszakken gaan ze op pad onder 
begeleiding van leden van het comité. Na afloop drinken we een sapje 
en een lekkere koek op de Ruiltuin. (Groot)ouders als begeleiders zijn 
altijd welkom, ook om een leuke foto te maken. 
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Waar en wanneer

Op vrijdag 24 maart om
19:00 uur starten we 
vanuit de Ruiltuin 
(tussen de school de 
Kring en dierenweide 
De Knotwilg).

40 jaar IVN
Het ‘regent’ dit jaar jubilea. Zo bestaat het IVN afdeling Lelystad 40 
jaar. Dat betekent óók 40 jaar aandacht voor de Lelystadse natuur. Op 
hun verzoek om een jubileumboom te
mogen planten in het Bultpark hebben
we als Stichting Bultparkcomité,
natuurlijk geen ‘nee’ gezegd.  
Het wordt een mooie, grote hoogstam peer of appel die door leden van 
de Jeugdnatuurclub van het IVN geplant gaat worden. Lijkt het je leuk 
om erbij te zijn? Let wel, omdat het al vroeg donker is vertrekken we 
direct na 19.00 uur naar de plantplek, na afloop is er koffie, fris, thee 
en een lekkere koek!

10 nestvlotjes

Een stevige fundering 
voor een mooie  
watervilla, een 
romantisch plekje.

Nestvlotjes zijn geplaatst
De aangekondigde (zie Nieuwsbrief februari) plaatsing van de 
nestvlotjes is gerealiseerd. Op een wat
druilerige ochtend in een opvallende roeiboot
van de gemeente werden er 10 stuks op
diverse plekken in de vijver geplaatst,
voorzien van een tegel ter verankering. Frans
van der Stoep, onze eigen vogeldeskundige,
leefde zich in als zijnde een watervogel om
zodoende hun geliefde plekjes te vinden. Vaak
dicht langs de rietkragen, nu nog kort gemaaid maar over enkele 
maanden weer op hoogte, voor de nodige beschutting.

Wat zijn die 
engers en waar?

Een engerling is de 
larve van een kever (o.a.
de meikever,rozenkever)
Emelten zijn larven van 
een langpootmug. 

Rechts in de begroeiing 
(achterin staan de 
bomen) vanaf het 
fietspad Kempenaar-
Schouw voor de kleine 
brug naar de Schouw.

Spreeuwenkasten 
Redelijk wat voetbalverenigingen, zo ook bij Unicum, hebben aan het 
begin van het voetbalseizoen last van engerlingen en emelten. 
Engerlingen vreten aan de ondergrondse
delen van de grasplant en emelten voeden
zicht met het groen van het gras.

Ze kunnen behoorlijk wat schade aan het
sportveld aanrichten. Door 
spreeuwenkasten te plaatsen om zodoende 
spreeuwen te laten nestelen in een
omgeving daar waar de larven aanwezig
zijn, kan voorkomen worden dat er schade aan de grasmat ontstaat.

Wanneer

Zondag 11 juni van 
11:00 tot 16:00 uur

Bezoek  onze site:
Bultparkfestival

Bultparkfestival
Op zondag 11 juni wordt weer de jaarlijkse Bultparkdag, dit jaar voor 
het eerst Bultparkfestival genoemd, georganiseerd. Heb je de datum al 
genoteerd? Nieuwe deelnemers uit Lelystad, vooral op het gebied 
van natuur en eten, zijn hartelijk welkom.

Nieuw bestuurslid
Tom Wanner is  een paar weken geleden bestuurslid van Stichting 
Bultparkcomité geworden. Tom snoeit o.a. de vlinderstruiken in het 
park, gaat óók de fruitstruiken bijhouden en helpt overal waar dat 
nodig is! We zijn blij met hem!  

Afscheid
Dit is de laatste Nieuwsbrief verzorgd en verstuurd door Jos Pauws. Ik 
treed uit het team van het Bultparkcomité. Ik was belast met mede 
verzorging van activiteiten, de Nieuwsbrief, up-to-date houden van de 
website en bijbehorende webmail, grafische vormgeving en fotografie. 
Ik meen met veel plezier een steentje te hebben bijgedragen aan het 
promoten van het Bultparkcomité en zijn doel. 
Ik wens u veel plezier in het Bultpark.

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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