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Samen met de gemeente hebben we op de adressen rond het 
Bultpark 500 infopakketjes (plattegrond, bewonersbrief en 
vrijwilligersinfo) bezorgd. Op 29 januari was er een inloop in 
de Hanzeborg voor mensen met vragen, opmerkingen enzo-
voort. Druk was het niet maar de bezoekers die kwamen waren 
enorm geïnteresseerd. Dat leverde leuke contacten op voor 
buitenactiviteiten in het Bultpark (schilderen in de open lucht, 
spirituele wandelingen) en ook 5 nieuwe vrijwilligers! We zijn 
er blij mee!  Verder reageerden twee nieuwe vrijwilligers via 
de mail. Dat betekent dat het project door kan gaan. 

We gaan met gemeente en Schlepers, de aannemer, overleg-
gen over hoe en wat. Met de vrijwilligers gaan we rond de 
tafel om te kijken hoe we het een en ander het beste kunnen 
regelen: niet iedereen heeft tijd op hetzelfde moment. Bete-
kent dat bijvoorbeeld dat men individueel aan de slag gaat? 
Het is bedoeling dat alles, de aanleg en inplant, nog dit 
voorjaar plaatsvinden.

Planten- en Dierenbrochure

Aanvraag De Groene Sluis

Voor educatieve brochures bij het groenproject hadden we een aanvraag bij De Groene Sluis 
ingediend: een brochure voor de Pluktuin, een voor Lekker Lelystad en de drie Blije Bijen Borders 
en twee voor het Tiny Forest - Lelystadse bos in mini formaat. 
Het aantal aanvragen was enorm vertelde men, veel meer dan De Groene Sluis kon honoreren 
en helaas vielen we dit jaar buiten de boot (vorig jaar kregen we bijdragen voor het ooievaar-
snest, vier banken en vier tafels onder het prieel). Dat was een grote teleurstelling, vooral omdat 
het infomateriaal nodig is om het groenproject goed te laten ‘functioneren’. We gaan op zoek 
naar andere mogelijkheden. Mocht je een goede tip hebben dan houden we ons aanbevolen!

Er is een (prachtige!) brochure gemaakt waarop veel Bultpark planten en dieren afgebeeld staan, ook volop onderwaterdieren. Je 
kunt hem (gratis) afhalen in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein.



NL Doet

Zoals je inmiddels weet organiseerden we in 2018 een gedichtenwedstrijd. De gedichten van de winnaars werden op de rugleunin-
gen van de Bultparkbanken geschroefd. Zo ontstond er een leuke gedichtenroute! Dit zijn de gedichten 7 en 8, er komen er nog twee.

Stichting Bultparkcomite doet mee met NL 
Doet. Zowel op vrijdag 15 maart als op 
zaterdag 16 maart ben je welkom in het 
park. We starten om kwart voor negen 
met koffie, thee en iets erbij in de Ruil-
tuin (tussen school de Kring en dieren-
weide De Knotwilg. Om negen uur gaan we 
aan de slag in het park tot een uur of twaalf. Er is van alles te 
doen dus je bent welkom. Op vrijdag gaan we in ieder geval 
de wilgen knotten. Dat is, in verband met het broedseizoen, de 
laatste dag dat het kan. Verder gaan we het hondenstrandje 
opknappen, schors rijden op struinpaden en bijenstroken, 
het houtwerk in de olie zetten en meer. Meld je aan bij 
Caro Snijders (mail: carosnijders1980@gmail.com). 

Kou

Leek het eerder in de natuur af en toe lente als je naar de 
hazelaar en els keek, door het koude weer is de boel even tot 
stilstand gekomen. Prima natuurlijk. Helaas geen schaatsbaar 
ijs in het Bultpark. Op geen enkele ijsbaan in Flevoland kon je 
schaatsen, ook omdat de sneeuw roet in het eten gooide en de 
tien graden vorst uitbleef. Voor de watervogels in het park was 
dat prima, ze verzamelden zich in de wakken die open bleven.
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Bultpark in gedichten

‘Is februari koud en kil, het heeft altijd wel drie (of vijf) zomerse 
dagen’ (dagen waarop je bijna zonder jas naar buiten kunt
en waarop je plotseling een citroenvlinder of dagpauwoog 
buiten kunt zien fladderen. Ze hebben overwinterd op een be-
schutte plek en worden nu wakker door het warme zonnetje.
Maar helaas: ‘Maart roert zijn staart’ wat slaat op het verander-
lijke weer in maart dat varieert van lekker weer tot vorst 
en sneeuw. Het is maar dat je het weet! 

Nestkasten

In het Bultpark hangen diverse nestkasten voor mezen, spreeu-
wen, mussen en spechten. Ieder jaar verdwijnen er wel een 
aantal. De kasten zijn in november schoongemaakt. In de win-
ter gebruiken vogels de kasten om in te schuilen, beschut tegen 
regen en kou. In februari worden weer 20 nieuwe (mezen-)
kasten getimmerd en opgehangen door vrijwilligers zodat de 
vogels weer wat te kiezen hebben.

Specht

Had een specht eerder al een gat in 
de vleermuizenkast gehakt, 
inmiddels heeft hij of zij 
er een tweede gat bijge-
maakt. De vleermuizenkast 
staat, op een hoge paal, bij 
de lage, witte bungalows 
langs het water aan de 
Kempenaarkant.

Kabouterroute

Er wordt, samen met IVN afdeling Lelystad, 
dierenweide De Knotwilg en lijfstijlcoach 
Manon Geerlings, nagedacht over een 
kabouterroute in het Bultpark. Dat is 
een permanente route, bestemd voor 
kinderen tot een jaar of zes. We 
houden je op de hoogte.

Het weer


