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Eerder hebben bestuursleden van Stichting Bultparkcomite wel 
eens gesprekken gevoerd over ‘zomeravond concerten’ in het 
Bultpark. Tot nu toe werd dat niks. Op zondag 30 juni veran-
dert dat. Het LAPP organiseert dan een ‘huiskamerconcert’ in/
onder het prieel tegenover de dierenweide in het Bultpark. De 
Boeierband (als je ze een keer gehoord hebt ben je verkocht, 
ze spelen en zingen melodieuze popcovers en hoe!). Er komen 
drie optredens: van 14.00-14.30 uur, van 15.15 – 15.45 uur en 
van 16.30 -17.00 uur. Toegang is gratis, het LAPP zorgt voor 
thee en water maar neem je eigen krukje of stoeltje mee want 
de zitgelegenheid onder het prieel is beperkt.

Niet zeldzaam (meer) maar bijzonder

We zijn altijd ‘in’ voor bijzondere waarnemingen in het park. 
Zo weten we dat er bevers zitten maar als je die ook met 
eigen ogen ziet is dat toch wel heel bijzonder. Tiemen de Boer 
(vrijwilliger in het Bultpark Groenproject) en Jos van Nimwegen 
(Bultparkrandbewoner) waren de gelukkigen, om ze zo maar 
even te noemen. 

Technasium

Op 4 juli presenteren zo’n 30 leerlingen van het Technasium hun 
plannen voor het Bultpark. ‘Opdracht’ was: bedenk hoe je het 
Bultpark (nog) beter bruikbaar kunt maken voor allerlei groepen. 
Spannend! En we zijn natuurlijk ook ontzettend nieuwsgierig. 
Even los van de kosten proberen we de beste ideeën ook daad-
werkelijk te realiseren. Misschien kunnen we de leerlingen daar 
op de een of andere manier ook bij betrekken.



Rietbroeders

Loop je langs de rietrand aan de waterkant dan hoor je om de 
haverklap de karekiet die zijn nestje maakt in het riet (dat rijmt 
nog ook). Ze overwinteren in Afrika en zoeken in de lente ons 
land, en dus ook het Bultpark, weer op. Ze smullen van insec-
ten. 
We zijn blij met ze! Met de karekiet is de lente (en bijna ook 
de zomer) weer begonnen. Soms legt de koekoek een ei, nooit 
meer dan 1 ei, in hun nest. Het koekoeksjong werkt de jongen 
en eventuele eieren uit het nest en krijgt van de stiefouders te 
eten. Die hebben blijkbaar niks door en, wie weet, zijn ze blij 
met en trots op dat super grote koekoeksjong in hun beschei-
den nestje.

Spreeuwennest

Tijdens een loopje door het Kraaienbosje ontdekten we dat 
een spechtennest in gebruik was genomen door een spreeu-
wen paartje. Prima natuurlijk en (bijna) net zo leuk als een 
specht. Wat heel bijzonder was dat een jonge spreeuw blijk-
baar al zo ver was dat hij, luid schreeuwend, zijn kop door de 
nestkastopening stak toen hij een van zijn ouders met voedsel 
hoorde aankomen.
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De regen heeft de zaailingen goed gedaan. Niet alleen leverde 
de regen een groeispurt op maar inmiddels bloeien ook de 
eerste planten. Wat een fleurig gezicht! Hopelijk waarderen al 
die nectar en/of stuifmeel verzamelaars (insecten dus) het ook 
want daar hebben we het voor gedaan.

Bijenstroken

Plukken

In het park liggen ook twee plukstroken maar die zijn nog niet zover. De bloemen in de plukbak in de Pluktuin bij het gymlokaal 
zijn verder. Met een week of twee kun je daar waarschijnlijk de eerste bloemen plukken.

Gele plomp

Tijdens baggerwerkzaamheden een paar jaar geleden zijn stukken wortel van de gele plomp en waterlelie verspreid door het hele 
Bultpark. Nu zie je ze overal groeien in het water. Nog even en je ziet bijna geen water meer maar de gele plomp en waterlelie zijn 
natuurlijk ook de moeite waard....


