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Wens 

Mocht u onze wens voor een goed, gezond en groen 2018 gemist hebben: bij dezen, en net zo van harte gemeend als 
de vorige! 

Nieuwe vrijwilliger 

Er heeft zich weer een nieuwe vrijwilliger gemeld: Jan van ’t Tjonger: WELKOM! Hij ziet niet op tegen ‘beestenklussen’ 
(die hebben we soms in het Bultpark) en dat is mooi meegenomen. Wij, Stichting Bultparkcomité en alle bewoners uit 
de wijken rond het Bultpark zijn blij met hem! 

Paden 

De paden zijn opnieuw geasfalteerd en zijn daardoor ontzettend opgeknapt. Omdat de paden door de nieuwe 
asfaltlaag een flink stukje hoger liggen is er hier en daar een behoorlijk hoogteverschil tussen pad en berm. Op veel 
plekken is de grond netjes aangevuld; op andere plekken is sprake van een soort afstapje. Niet handig als je daar met 
je scootmobiel rijdt en even naar, om maar wat te noemen, een mooie bloem of vogel kijkt. Je ligt ondersteboven voor 
je het in de gaten hebt! Stichting Bultparkcomité probeert de gemeente te bewegen om de lage plekken alsnog aan te 
vullen. 

Vosje  

Het Bultpark is een prachtig stukje afwisselende natuur. Jos van Nimwegen had in het park een bijzondere 
ontmoeting. Eerst dacht hij een kat te zien, maar later bleek het een jonge vos te zijn! En dat bijna in de achtertuin! 

Rode beuk 

Grenzend aan de Kogge stond in het Bultpark een groepje essen. De bomen hadden ernstig te lijden onder de 
essentaksterfte: een schimmel verstopt de houtvaten waardoor takken en bladeren geen vocht en voedsel meer 
aangevoerd krijgen en afsterven. Dode takken vallen gemakkelijk uit de boom als het even wat harder waait en dat 
doet het regelmatig, je weet daar alles van. Dode takken kunnen daarom gevaar opleveren. De bomen zijn gekapt en 
daarvoor in de plaats plant de gemeente een rode beuk. Dat is een ‘gewone’ beuk maar dan met prachtig, bruinrood 
blad. Ook de rode beuk draagt gemiddeld een keer per zeven jaar veel volle noten, maar het duurt wel een paar jaar 
voordat jonge bomen dragen! 
 



Bultpark in beeld 

Drones zijn ook doorgedrongen bij Omroep Flevoland. Veel mensen kijken dagelijks even naar het nieuws op Omroep 
Flevoland – zo blijf je op de hoogte van wat er in je omgeving gebeurt. Blijft er wat tijd over tussen de ene en de 
volgende uitzending (ze beginnen op het hele en het halve uur) dan worden die paar minuten opgevuld met door 
drones gemaakte beelden uit de provincie. Zo is ook het Bultpark regelmatig in beeld. Van bovenaf gezien kijk je weer 
op een heel andere manier naar het park. Prachtige, haarscherpe en kleurrijke beelden van ‘ons’ Bultpark! Zelfs de 
eend naast de lange brug bij dierenweide ‘De Knotwilg’ is goed te zien. Tenminste, als je weet dat hij daar staat. 

Bijenweitjes en plukstroken 

Ook voor 2018 heeft Stichting Bultparkcomité weer geld gekregen voor de inzaai van bijenweides in het Bultpark. De 
zaden zijn inmiddels besteld: Thübinger bijenmengsel, een vlinder- en bijenbloemenmengsel voor wat extra fleur en 
kleur, halfhoge zonnebloemen (Iringi) en een plukbloemenmengsel (plukweides). In april worden de stroken weer 
ingezaaid.  
Ze zien er nu wat slordig uit maar er zijn allerlei dieren die smullen van de zaden uit de planten die er nu verdord en 
verschrompeld bij staan. Daarom blijven ze nog even staan. 

Els en Hazelaar 

In een van de vorige nieuwsbrieven kon je wat lezen over de piepkleine katjes 
aan de els en hazelaar. Door de verhoudingsgewijs hoge temperaturen 
bloeien ze nu volop, al is het weer bar en boos. De wind neemt het rijpe 
stuifmeel uit de katjes mee naar de vrouwelijke bloempjes. 
 

Weer 

Op dit moment (de eerste week van januari) is het buiten een graad of acht, maar: ‘Als de dagen beginnen te lengen, 
begint de vorst te strengen!’ Niet iedereen zit daar op te wachten, maar een Bultpark vol schaatsende mensen moet 
een prachtig gezicht zijn! 

Agenda    

datum tijd activiteit 

zaterdag 10 maart nadere info volgt NLdoet 

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