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In deze nieuwsbrief heb je regelmatig nieuws over het Bultpark 
Groenproject kunnen lezen. Er zit schot in. De Pluktuin met 
kruiden en bloemen voor iedereen, nadert op dit moment 
(4maart) zijn voltooiing. In totaal bestaat de Pluktuin uit 
8 bakken: 1 bak met snijbloemen, 6 bakken met kruiden en 
1 bak met lavendel. In de tuin komt een bankje gemaakt van 
hout, afkomstig uit het Bultpark. 
Het grondwerk voor de drie Blije Bijen Borders, het Tiny Forest 
(Lelystadse bossen in miniformaat) en Lekker Lelystad is klaar. 
De openlucht – lesruimte, omringt door een dijkje waarop 
geurende bottelrozen geplant gaan worden, ligt erin. Zand is 
gestort, bestemd  voor graafbijtjes en graafwespjes, de beplan-
ting is besteld. Petje af voor vrijwilligers Wil, Olga en Ingrid die 
al het hout geteerd hebben zodat het een paar jaar langer mee 
gaat en de hekkenplaatsers Jan, Tiemen en Willem. Leuk dat 
heel veel passanten vragen wat we daar eigenlijk aan het doen 
zijn. Natuurlijk leggen we dat graag uit. Misschien levert het 
wat extra betrokkenheid op.

Lente

In het park zie je aan alles dat het lente wordt. Knoppen wor-
den dikker, de minipruimpjes (vlakbij school de Lepelaar) staan 
in volle bloei. Om veel vruchten te krijgen moet de bloesem 
bestoven worden en daar is weer goed weer voor nodig. Bij 
lage temperaturen, veel wind en regen vliegen bijen niet en 
hommels, die wat minder kieskeurig zijn, vliegen een stuk 
minder.
Over een paar maanden, als de pruimpjes rijp zijn (iets om naar 
uit te kijken want ze smaken verrukkelijk!), zien we wat er van 
het bestuiven terecht is gekomen.



NL Doet

In de vier vorige nieuwsbrieven stonden telkens 2 gedichten van de winnaars van de gedichtenwedstrijd, uitgeschreven onder 
middelbare scholieren. In deze nieuwsbrief staan gedicht 9 en 10 en dat zijn de laatste. De gedichten zijn aangebracht op de 
leuningen van een aantal banken in het Bultpark.

Ook Stichting Bultparkcomite deed dit 
jaar weer mee met NL Doet, zowel op 
vrijdag 15 als op zaterdag 16 maart. In 
het Bultpark zijn altijd volop klussen te 
doen. Dit keer zijn de wilgen geknot, 
houtwerk werd in de olie gezet en is het 
hondenstrandje opgeknapt naast nog aller-
lei andere werkzaamheden. We zijn ontzettend blij met al die 
vrijwilligers die bereid waren om aan de slag te gaan. Helaas 
konden twee klassen van Aeres en de Steiger niet meedoen 
omdat er vrijdag de 15e een landelijke onderwijsstaking geor-
ganiseerd werd.

Groot-onderhoud

De gemeente heeft groot-onderhoud laten uitvoeren in de 
strook langs het fietspad Kempenaar richting centrum. Het is 
opgeknapt, er ontstaan opeens verrassende doorkijkjes. Van de 
takken werden takkenrillen in het groen gemaakt. Prima schuil-
plek voor kleine en wat grotere dieren en op het dode hout 
groeien zo meteen weer allerlei schimmeltjes. De fruitboompjes 
die per abuis omgezaagd zijn zijn vervangen door 2 stoofperen 
Winterrietpeer, 2 handperen Beurre Hardy en 1 Gieser Wilde-
man.
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Gedichtenwedstrijd

Het aantal mensen dat soms of regelmatig actief wil zijn in het 
Bultpark groeit stevig. We zijn van plan voor hen een speciale 
nieuwsbrief te maken die op onregelmatige tijden verschijnt om 
ze zo op de hoogte te houden van klussen en projecten waar wij 
en hopelijk ook zij mee aan de slag kunnen/willen. Waarom een 
speciale nieuwsbrief? Vrijwilligers hebben vaak hun eigen mo-
ment dat ze actief willen of kunnen zijn. Soms past dat moment 
ook anderen maar vaak ook niet. Met een beetje pech werk je 
dus vaak apart van elkaar en wordt afstemming moeilijker. De 
nieuwsbrief zou een verbindende schakel kunnen zijn. Of dat ook 
zo is moet nog blijken.

Nestkasten

In het Bultpark hangen volop nestkasten. Door wind en slecht 
weer plus lolbroeken, die het leuk vinden om de boel kapot te 
maken, verdwijnen er iedere keer weer kasten en de vogels 
zijn er de dupe van. Daarom zorgen we, samen met vrijwil-
ligers, voor vervanging van verdwenen kastjes en reparatie 
van kapotte kastjes zodat er weer voldoende huisvesting is. Er 
werden 22 nieuwe mezenkastjes opgehangen door vrijwilligers. 
Buiten het broedseizoen worden de kastjes gebruikt om in te 
overnachten en beschutting en bescherming te zoeken tegen 
slecht weer.

Ooievaar

Er staat sinds vorige (late) lente een ooievaarsnest in het park. 
Te laat voor een eventuele bewoning. Of het dit jaar wat wordt 
is maar de vraag. Wel werd er boven het park een ooievaar 
gespot. Volgens deskundigen is de kans op een broedpaar klein 
vanwege de beperkte open ruimte, nodig om voedsel te verga-
ren, maar je weet maar nooit.
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