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Dit is de eerste nieuwsbrief van 2019! Wat 2019 ook moge brengen: een groen jaar wordt het zeker want je bent iedere dag wel-
kom in het Bultpark! Op dit moment (2 januari) lijkt het daar meer lente dan winter. Hier en daar kun je de lente ook in het echt al 
een beetje zien: de knoppen van sommige bomen en struiken worden dikker. Gelukkig zijn die knoppen (redelijk) goed beschermd 
tegen vorst, want je weet maar nooit: ‘Beginnen de dagen te lengen dan begint de vorst te strengen! Het is maar dat je het weet.

Nestkasten

Van het Natuur Informatie Punt, dat naast school de Kring staat, 
is een brochure gemaakt met daarop de borden en bij iedere 
plant en dier een heel korte toelichting. Voor meer info was 
geen plaats in de brochure, vandaar. De brochure kon gemaakt 
worden dankzij een financiële bijdrage van de Groene Sluis en 
Waterschap Zuiderzeeland. De brochure is tijdens openingsuren 
verkrijgbaar in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein. 
Zo kun je thuis op de bank ook genieten van het Bultpark!

Dit najaar zijn de nestkasten weer schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Veel kasten waren er in het afgelopen jaar gebruikt 
om in te broeden. Nu ze schoon zijn gebruiken vogels ze weer om beschut te overnachten. Jammer genoeg waren er verschillende 
kasten verdwenen. Ze worden vervangen door nieuwe kasten.

Brochure

Pollen

Door het zachte weer (vandaag 2 januari werd het 8 graden!) 
staan hier en daar elzen en hazelaars alweer in bloei, zeker op 
warme, beschutte plekjes. Dat betekent dat ook de eerste men-
sen weer last hebben van de pollen, de mannelijke stuifmeel-
korreltjes, die door de wind verspreid worden. 
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Waterkunstwerk

Groenproject - stand van zaken

Het bestuur van Stichting Bultparkcomite is in gesprek 
met een kunstenaar over een groot kunstwerk. Het zou 
fantastisch zijn als we dat (in het water) zouden kunnen 
realiseren. We houden je op de hoogte.

Vorig jaar organiseerde Stichting Bultparkcomite, samen met Doree de Kruijk een gedichtenwedstrijd onder middelbare scholieren. 
Uit de tientallen inzendingen werden 10 prijswinnaars gekozen. Van hun gedichten zijn bordjes gemaakt en die bordjes zijn op de 
leuningen van banken in het Bultpark geschroefd. Dit zijn de gedichten 5 en 6. Zij zorgen ervoor dat je weer een beetje anders naar 
het park kijkt, met ‘poëtische ogen’ om het zo maar te zeggen, en dat maakt het leuk! 

Als alles loopt zoals het lopen moet krijgen de bewoners rond 
het Bultpark in januari een plattegrond van het project, een 
bewonersbrief en een flyer met het verzoek om vrijwilliger te 
worden, in de bus. Inmiddels hebben bijna alle bewoners (op 
1 na) die op het project uitkijken, ingestemd met de aanleg 
van het project. Die instemming is een voorwaarde die de 
gemeente stelt. 
Om de projecten van informatie te kunnen voorzien hebben we 
een aanvraag bij de Groene Sluis ingediend. In januari horen 
we daar meer over. Hopelijk kunnen we in februari van start 
gaan met de aanleg. Dat wordt nog een flinke klus maar als het 
wordt zoals we denken dat het wordt is het de moeite waard.  

Ideeën

Heb jij ideeën voor het Bultpark laat het ons dan weten. Omdat we voor extra zaken geen eigen budget hebben zijn we afhanke-
lijk van derden (overheden en andere instanties/organisaties) maar het blijkt dat er voor een goed/mooi/leuk idee vaak wel een 
potje te vinden is dus: KOM MAAR OP MET JOUW IDEEËN!

Misschien wil je, vanwege een bijzondere gebeurtenis of jubileum, een bedrag beschikbaar stellen waarmee we wat kunnen rea-
liseren in het Bultpark. Laat ons het weten en we nemen contact met je op. Een voorbeeld: een stukje van de Pluktuin, onderdeel 
van het Bultpark Groenproject, wordt gerealiseerd dankzij twee particuliere giften! 
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Bultpark in gedichten

Bijzondere bomen

Eind 2018 is de derde druk van het boekje Bijzondere Bomen 
in Lelystad verschenen. De uitgave werd mogelijk dankzij een 
bijdrage van gemeente Lelystad. Op 7 januari werd het eerste 
exemplaar van de derde druk overhandigd aan wethouder 
Nelly den Os. Ook van de aanvulling, met daarin ook de 10 
jaar Ruiltuinboom en de 5 jaar Stichting Bultparkcomiteboom, 
verscheen een nieuwe druk, de 2e. In de aanvulling staan alle 
jubileumbomen die geplant zijn ter gelegenheid van 50 jaar 
Lelystad. In het boekje staat ook een Bultparkbomenroute. 
Beide boekjes zijn gratis af te halen bij de balie van het Stad-
huis en in de Duurzaamheidswinkel. 


