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50 jaar bieb
In 2017 bestond de bibliotheek in Lelystad 50 jaar. Waar blijft de tijd! Reden voor
iets bijzonders en dus werd er een echte jubileum-hoogstamfruitboom geplant in
het Bultpark. Henk van Strien, locatiemanager van de bieb in Lelystad, schroefde
het bordje op de boompaal en Niels Lambrechts maakte de foto.

Jubileumbomen
Alle bomen die geplant zijn ter gelegenheid van 50 jaar Lelystad
komen in een aanvullend Bijzondere Bomenboekje te staan. Eerder
verscheen het boekje Bijzondere Bomen in Lelystad al, inclusief
zeven wandel- en fietsroutes. Er komen in deze aanvulling ook nog
wat herdenkingsbomen in te staan zoals de Berry van Elstboom, de
Jan Meijerinkboom en de Theo Verlaanboom. Uiteraard ontbreekt
de enige echte 50-jaar-Lelystadboom, geplant door burgemeester
Ina Adema en inmiddels gesnoeid als een echte dakboom, ook niet.
Het boekje is bijna klaar. We houden je op de hoogte.
Vervangen
Twee hoogstammen, die vernield waren, zijn dit voorjaar
vervangen. Uit twee andere bomen had men de kop gebroken,
maar die herstellen zich wel weer.

Bijenstroken
In het Bultpark liggen drie bijenstroken met planten die in de lente, zomer en herfst honing en/of stuifmeel leveren voor
bijen, hommels en vlinders. Dankzij de inzet van vrijwilligers werden de stroken afgeplagd en voorzien van een laag
boomschors tegen het onkruid. Omdat er nogal wat struiken doodgegaan waren stelde de gemeente nieuw
plantmateriaal beschikbaar dat ook geplant werd door vrijwilligers. We (en jij als Bultparkgenieter hopelijk ook!) zijn blij
met al die mensen die zich inzetten om het park nog mooier en aantrekkelijker te maken!

Uitgebloeide bolletjes
Heb je een bak of pot met uitgebloede narcissen, krokussen of ander leuks? Niet weggooien. Plant ze op jouw eigen
geheime plekje in het park.

Schoonmaakactie
Op woensdag 28 maart gingen negentien leerlingen van school Het
Mozaïek op pad met knijpers en vuilniszakken om het Bultpark weer
een opknapbeurt te geven, en dat is gelukt. Naast het ‘gewone’
spul zoals papier en blikjes werden er een pistool (niet van echt te
onderscheiden), een fiets (op slot maar geheel verroest), een loper
(met brandgat), rugzak (met enige inhoud) en een paar oorbellen
gevonden. De mooiste vondsten werden, zoals altijd, door onze
hoffotograaf Tom Wanner op de foto gezet.

Fruitbomen
Hier en daar zitten de fruitbomen in het park vol met dikke bloemknoppen. Hopelijk bloeien de bomen en struiken op
een moment dat er bijen en hommels vliegen (voor de bestuiving; zonder bestuiving geen fruit!). Dat belooft weer wat
voor de komende nazomer en herfst!

Nest
Bij de brug van/naar de Kempenaar zit, onder de treurwilg, weer een meerkoet te broeden. Omdat het water laag
stond waren we bang dat, met het stijgen van het waterpeil, het nest onder water zou komen maar dat is gelukkig niet
gebeurd. De meerkoeten hebben het gewoon een stukje hoger gemaakt en we hebben ons dus weer eens zorgen
voor niets gemaakt, al moet je er niet denken aan wat golven bij windkracht 7 met het nest doen.

Het Bultpark in gedichten
We hebben al meer dan een jaar het plan om onder middelbare scholieren een gedichtenwedstrijd uit te schrijven
waarin het Bultpark de hoofdrol speelt. De winnende gedichten moeten een gedichtenroute door het park vormen.
Dorée de Kruijk, die ervaring heeft met leerlingen én gedichten vervult in het geheel een belangrijke centrale rol.
Omdat we zelf geen budget hebben voor dit soort zaken moesten we op zoek gaan naar gulle geldschieters (GG) en
die hebben we gevonden.

Agenda
Er zijn op dit moment nog geen data gepland voor de komende activiteiten. Ga voor een volledig en actueel overzicht
naar de website van het Bultpark.
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