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Laatste 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2017 en de eerste van 2018! Je hebt gelijk, het jaar is omgevlogen en dat zal 
in 2018 wel niet anders zijn. Waarschijnlijk heb je jouw persoonlijke wens voor de feestdagen al gezien. De prachtige 
foto is, net zoals alle foto’s in de nieuwsbrieven, gemaakt door Tom Wanner; Bultparkrandbewoner, bestuurslid van 
Stichting Bultparkcomité en met een ‘fijne neus’ (zo heet dat nu eenmaal) voor mooie foto’s.  
Deze laatste nieuwsbrief is weer gemaakt door Brigitte Postma en iedere maand zijn we weer blij met het eindproduct, 
al is ‘product’ een wat kille omschrijving voor het moois dat Brigitte ervan maakt. Dank jullie wel! 

Lente in de winter 

Voor veel mensen is de lente het mooiste en de winter het minste seizoen. Korte dagen (hoewel de dagen weer langer 
worden vanaf 21 december - eind januari fiets je om vijf uur weer zonder licht naar huis!) en wie weet vriest het dat het 
kraakt!  
In het Bultpark kun je toch alweer de komende lente ‘zien’. Aan hazelaars bungelen de nu nog kleine (mannelijke) 
katjes. Na de jaarwisseling worden ze langer en langer tot het stuifmeel in de katjes rijp is. De wind neemt het mee 
naar de piepkleine vrouwelijk bloempjes. Als alles goed gaat groeit er in de zomer een hazelnootje uit (dit is een heel 
simpele beschrijving van wat er allemaal gebeuren moet voor een hazelnoot aan de struik hangt!). Ook de els laat zijn 
katjes weer zien. De oude vruchten, de zwarte ‘proppen’ hangen ook nog aan de boom. De zaden uit de proppen zijn 
waarschijnlijk allemaal al opgegeten door zaadetende vogels. Arme mensen pruimden vroeger die proppen wel. Ze 
smaken naar een hap zaagsel. 

Nestkasten  

Niet alleen wij, maar ook de vogels die gebruik maken van de nestkasten in het Bultpark 
zijn blij. Alle kasten zijn weer schoongemaakt en klaar om deze winter koukleumende 
vogels een beschut plekje te bieden. Wist je dat een vogel op een onbeschutte plek in 
een koude nacht een kwart van zijn lichaamsgewicht kan verliezen? Dat komt vooral 
omdat de vogels veel energie (opgeslagen vet) gebruiken om warm te blijven. Overigens 
hoeven, om maar een voorbeeld te noemen, de mezen die in de kasten overwinteren niet 
dezelfde te zijn als de broeders in de lente. De ‘wintermezen’ kunnen uit noordelijke 
streken komen. Onze mezen schuiven ’s winters vaak wat op, voor de vorst uit, naar het 
zuiden. 



Jubileumbomen  

Op 22 maart werd de eerste serie jubileumbomen ter gelegenheid van 50 jaar Lelystad 
geplant. De planters moesten iets hebben met het getal 50. Op 22 november is de 
tweede serie geplant: drie stuks tegenover dierenweide De Knotwilg en vijf 
hoogstammen over de lange brug. Moet je je voorstellen dat al die bomen in bloei 
staan. Een prachtig gezicht en prima voor bijen en andere nectar en stuifmeel 
verzamelende insecten. Het fruit is prachtig om te zien en heerlijk om te eten, maar 
voor de eerste grote oogst aan de bomen hangt duur nog wel twee of drie jaar. Ook 
vogels en vlinders smullen van het fruit dus de bomen zijn bijna het hele jaar de moeite 
waard! Het planten van de jubileumbomen werd mede mogelijk gemaakt door 
gemeente Lelystad, zonder hen was het niet gelukt. DANK DAARVOOR! 

NLdoet    

Stichting Bultparkcomité heeft zich aangemeld voor NLdoet op 9 en 10 maart 2018. Dat duurt nog wel even maar 
toch: voor je het weet is het zover. Ook in maart zijn er weer allerlei klussen te doen in het Bultpark. We doen alleen 
op zaterdag mee met NLdoet. Noteer 10 maart 2018 alvast in je spiksplinternieuwe agenda. Misschien is het wel je 
eerste ‘afspraak’in het nieuwe jaar. 

Subsidies 

Stichting Bultparkcomité krijgt van de gemeente ieder jaar een budget waarmee de lopende kosten zoals zaalhuur, 
kantoorkosten en dergelijke betaald worden. We zijn daar blij mee! Zonder de gemeentelijke bijdrage is er geen 
Stichting Bultparkcomité meer! De Stichting is heel actief en ‘wil van alles’ voor elkaar krijgen/realiseren in het Bultpark 
zodat het nog mooier wordt. Gelukkig zijn er allerlei instanties die soms een geldelijke bijdrage voor een project willen 
leveren. Ook daar zijn we blij mee! (Lijkt het nou zo of is deze nieuwsbrief inderdaad wat blijer dan andere maanden?) 

Bijenstroken 

Als het weer een beetje meezit willen we nog in 2017 de bijenstroken aanpakken. Eén is er klaar en van schors 
voorzien. Omdat er het een en ander aan beplanting doodgegaan is heeft de gemeente, op ons verzoek, flink wat 
nieuw plantmateriaal beschikbaar gesteld dat hoognodig de grond in moet. Als dat gebeurd is wordt de grond bedekt 
met een flinke laag schors. Hopelijk houdt de schors het onkruid tegen waardoor het onderhoud beter te behappen is.  

Blij 

Als Stichting Bultparkcomité kijken we terug op een druk jaar met allerlei activiteiten. Hoogtepunten waren er volop, 
dieptepunten gelukkig niet. Het allerhoogste hoogtepunt was toch wel het planten van de enige echte Lelystad 50 jaar 
boom, een dakplataan in ons eigen Bultpark. Daniël Postma maakte de prachtige scheepsbank die bij de plataan 
staat. We zijn als bestuur ook blij met het groeiend aantal vrijwilligers waardoor de organisatie van het een en ander 
vaak een stuk gemakkelijker wordt.  
En als afsluiter: Stichting Bultparkcomité bedankt, mede namens de bewoners rond het park en de gebruikers, 
iedereen die zich op de een of andere manier heeft ingezet voor het Bultpark. Hopelijk mogen we in 2018 weer op 
jullie rekenen! 

Wens 

Stichting Bultparkcomité wenst je (nogmaals) mooie feestdagen en een goed, gezond en groen 2018 toe. 

Agenda    

datum tijd activiteit 

zaterdag 10 maart nadere info volgt NLdoet 

Ga voor een volledig en actueel overzicht naar de website van het Bultpark. 
 

Vormgeving Naust Artwork – Foto’s Tom Wanner – 21 december 2017 


