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Over verschillende onderwerpen zijn het afgelopen jaar folders 
verschenen: Dieren wonen in het Bultpark, Pluktuin, Bultpark 
Buurtbos, Bultpark Groenproject, Lekker Lelystad, Bijen, hommels 
en vlinders en Bollen en Knollen. De folder(s) kun je afhalen bij 
de Duurzaamheidswinkel en in het Stadhuis waar we een spe-
ciale Bultparkplank hebben. Naast de beknopte folderinfo staat 
over de meeste onderwerpen uitgebreide info op onze website 
(www.bultparklelystad.nl ). Door deze aanpak sparen we veel 
papier. Dat is goed voor het milieu en voor onze begroting!

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2020. Spannend, zo’n nieuw 
jaar. En natuurlijk gaan we ook dit jaar weer volop genieten van 
het Bultpark en al het moois dat daar te zien is. Vragen volop: 
zouden er dit jaar ooievaars van het nest op de paal gebruik-
maken? Dragen de fruitbomen veel fruit dit jaar? Krijgen we 
weer zo’n mooie zomer? Lukt het om de hondenspeelplaats op 
te knappen en de Kabouterroute aan te leggen? En zo zijn er 
nog volop vragen te bedenken. Over 12 maanden (minus een 
paar dagen) weten we alle antwoorden!

7 folders

Leo Kuijs overleden
In december 2019 overleed Leo Kuijs. Leo was 
vrijwilliger in het Bultpark. Hij was actief bij de 
schoonmaakacties met schoolklassen. Door zijn steeds 
slechter wordende gehoor en zijn afnemende gezond-
heid lukte dat op het uiteindelijk niet meer. Leo was 
tot op het laatst geïnteresseerd in bomen. Daarover 
zijn heel wat mailtjes uitgewisseld. Leo is nog geen 
60 jaar geworden! We missen hem!

Rond de jaarwisseling ontvingen we een gift (“om het Bult-
park nog mooier te maken!”) van enthousiaste Bultparkrand-
bewoners! Dank daarvoor! We ontvingen ook aan het einde 
van het jaar giften van de Advocaten van Van Riet uit Utrecht 
en van Irene Frie uit Lelystad. We zijn er ontzettend blij mee! 
Het geld willen we gaan gebruiken voor de aanleg van een 
kleine Zintuigentuin als afronding van het Bultpark Groenpro-
ject. In die Zintuigentuin kunnen mensen ervaren hoe groen 
smaakt, voelt en ruikt. Ook komt er een Lief en Leed border. 
Planten symboliseren het leven van de mensen, van levens-
boom tot doodsbeenderenboom en alles er tussenin.
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er zijn nestje, de egel houdt er zijn winterslaap en aller-
lei insecten zitten veilig en beschut tussen de takken.

Wonen in vruchten
In het Bultpark groeit veel dat eetbaar is voor mensen 
maar ook voor dieren. In de hazelnoten zie je soms een 
keurig rond gaatje zitten. Werk van de hazelnootboor-
der. Zij legt een eitje in de noot, de larve (een soort 
rupsje) die uit het eitje komt, eet de noot op. In appels 
zitten soms de rupsjes van de fruitmot en ook in prui-
men vind je soms rupsjes. Aangetaste vruchten vallen 
vaak eerder af omdat ze ‘noodrijp’ zijn.

Wonen in een kloddertje spuug: 
schuimcicade of spuugbeestje
Op stengels van planten vind je soms kloddertjes spuug. 
In het kloddertje ‘woont’ het spuugbeestje. Zo zit hij/zij 
mooi beschermd: vijanden zien hem niet. Het klodder-
tje ontstaat doordat hij lucht uit zijn poepertje in zijn 
uitwerpselen blaast.

Stichting Bultparkcomité Lelystad

In het Bultpark is altijd wat te zien!
Iedere dag, in ieder seizoen! 

Stichting Bultparkcomité Lelystad

Het Bultpark is het natuurrijkste park van Lelystad en 
ligt tussen de woonwijken Kempenaar, Kogge, Gondel, 
Schouw en Hanzeborg.

Stichting Bultparkcomite probeert, samen met vrijwilligers, 
het park nog mooier te maken. Daarom: in het Bultpark 
is ook altijd wat te doen. Wil je af en toe een handje 
meehelpen? Meld je dan aan! info@bultparklelystad.nl 

Wil je wat doneren?
Dit is ons banknummer bij de Triodosbank: 
IBAN NL17 TRIO 0391 1592 16 ten name van Stichting 
Bultparkcomite Lelystad.

Zijn dit alle dieren die op de een of andere 
manier wonen in het Bultpark? Lang niet. Kijk 
goed om je heen en je vindt meer bewoners. 
Meer info op de site www.bultparklelystad.nl

Deze folder is mogelijk gemaakt 
door stichting Dikgroen:
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de vaste planten van het betreffende seizoen. Bij de 
borders staan ook bordjes waarop je kunt zien hoe de 
planten heten. 
Vind je ze mooi en wil je wat voor insecten doen? 
Bestel ze dan bij de kweker of het tuincentrum voor in 
je eigen tuin.
De drie borders werden ontworpen door Lizeke Bianchi 
van Torren Tuinadvies uit Lelystad. Kijk voor meer info 
op de website: www.torren-tuinadvies.nl.

Insectenhotels
Sommige insecten maken graag gebruik van een 
insectenhotel. In de Pluktuin hangen drie verschillende 
hotels, van klein tot groot. Hang er een (of meerdere) 
op (zonnige plek). Is een pijpje dichtgemetseld (met 
kleine kleikorrels) dan weet je dat een insect JOUW 
insectenhotel ontdekt heeft!
Laten we met elkaar zorgen dat het weer beter gaat 
met ‘onze’ insecten!
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Het Bultpark is het natuurrijkste park van Lelystad en 
ligt tussen de woonwijken Kempenaar, Kogge, Gondel, 
Schouw en Hanzeborg.

Stichting Bultparkcomite probeert, samen met vrijwilligers, 
het park nog mooier te maken. Daarom: in het Bultpark 
is ook altijd wat te doen. Wil je af en toe een handje 
meehelpen? Meld je dan aan! info@bultparklelystad.nl 

Wil je wat doneren?
Dit is ons banknummer bij de Triodosbank: 
IBAN NL17 TRIO 0391 1592 16 ten name van Stichting 
Bultparkcomite Lelystad.

Insectenhotels hang er zelf ook eentje op een 
zonnige plek.

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door een 

bijdrage van Natuur en Milieufederatie Flevoland.
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Lekker Lelystad
Nogal wat vruchten (en soms de bloemen zoals bij 
de gewone vlier) van bomen en struiken in de (ge-
meentelijke) Lelystadse natuur en in het groen zijn eet-
baar. Soms hebben mensen moeite om ze te herkennen 
daarom staan er in Lekker Lelystad ruim 20 soorten bij 
elkaar. De naam staat bij iedere soort. Via de QR code 
krijg je wat achtergrondinfo.

Blije BijenBorders
Insecten hebben het moeilijk. Stichting Bultparkcomite 
probeert mensen te stimuleren om zelf een handje 
te helpen. In deze drie borders (lente, zomer, herfst) 
staan vaste planten die belangrijk zijn voor insecten. 
Wil je zelf wat doen voor vlinders, bijen en hommels? 
Bij de borders vind je borden met de namen en verder 
info over de planten die er staan. Er gebeurt meer voor 
insecten in het bultpark, kijk in de speciale folder voor 
meer info.

De drie Blije BijenBorders zijn ontworpen door Lizeke 
Bianchi van Torren Tuinadvies uit Lelystad.
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herfst

Aa herfstaster Aster ageratoides 'Asran' 90

Ad herfstaster Aster divaricatus 50

As herfstaster Aster dumosus 'Sapphire' 50

Asp aster Aster lateriflorus 'Prince' 60

Eu koninginnekruid Eupatorium purpurea 140

Ga prachtkaars Gaura lindheimeri 100

He zonnebloem Helianthus 'Lemon Queen 120

Lig kruiskruid Ligularia dentata 'Desdemona' 60-100

Ru zonnehoed Rudbeckia fulgida'Goldsturm' 20-60

Se vetkruid Sedum  'Matrona' 50-60

St andoorn Stachys officinalis 'Hummelo' 40

Vb ijzerhard Verbena bonariensis 100-125

Vc ijzerkruid Vernonia crinita 180

zomer

Ach duizendblad Achillea filipendula 'Cloth of Gold' 60-80

Am zeeuws knoopje Astrantia major 50-70

Bap valse indigo Baptisia australis 'Alba' 80-100

Ca bergsteentijm Calamintha nepeta 'Blue Cloud' 40-50

Co meisjesogen Coreopsis verticillata 'Grandiflora' 35-50

Ec zonnehoed Echinacea purpurea 100

Gr ooievaarsbek Geranium 'Rozanne' 15-20

Ka zomeraster Kalimeris incisa 'Blue Star' 40-50

Le margriet Leucanthemum vulgare 'Maikoningin' 60

Lia lampepoetser Liatris spicata 40-80

Ne kattekruid Nepeta faassenii 'Walkers Low' 30-50

Or marjolein Origanum 'Rosenkuppel' 40-50

Sa salie Salvia nemorosa 'Mainacht 40-50

Sc duifkruid Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue' 30-40

Si griekse malva Sidalcea oregana 'Brillant' 60-80

Ve lange ereprijs Veronica longifolia 'Blauriesin' 50-70

lente

Aj kruipend zenegroen Ajuga reptans 'Atropurpurea' 5-15

Be schoenlappers-plant Bergenia cordifolia 20-40

C boerencrocus Crocus tommasinianus 20

Do voorjaars zonnebloem Doronicum orientale 15-40

D vingerhoedskruid Digitalis purpurea 35-120

Er muurbloem Erysimum 'Bowles Mauve' 60-80

Ge ooievaarsbek Geranium phaeum 40-50

Ha kerstroos Helleborus argustifolia 40-50

Ho kerstroos Helleborus orientalis 30-40

La dovenetel Lamium orvala 30-40

Lu judaspenning Lunaria annua 40-90

Pe adderwortel Persicaria bistorta 30-80

Po jacobsladder Polemonium caeruleum 30-70

Pu longkruid Pulmonaria longofolia 15-25

V maagdenpalm Vinca minor 15-20

aantrekkelijk blad         aantrekkelijk winterbeeld
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Ho kerstroos Helleborus orientalis 30-40

La dovenetel Lamium orvala 30-40

Lu judaspenning Lunaria annua 40-90

Pe adderwortel Persicaria bistorta 30-80

Po jacobsladder Polemonium caeruleum 30-70

Pu longkruid Pulmonaria longofolia 15-25

V maagdenpalm Vinca minor 15-20

aantrekkelijk blad         aantrekkelijk winterbeeld

Plantlijst bijenborders Bultpark 
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12. Daslook – Allium ursinum

 (= van beren). Groeit (en

  bloeit in de lente met witte

 stervormige bloemen) in het

  wild nog (?) in Zuid-Limburg, 

 ook als stinsenplant. Familie

  van ui, prei, knoflook en

sieruien en dat ruik je aan het (eetbare) blad (look is 

een ander woord voor ui). Blad sterft in de zomer af. 

Hoogte 15 – 20 cm. Breidt zich razendsnel uit!

Naast deze 12 soorten groeien er meer inheemse en 

stinsenbollen en – knollen in Nederland zoals: de bonte 

krokus (Crocus vernus), gevlekte aronskelk (Arum 

maculatum, vruchten giftig), Italiaanse aronskelk (Arum 

italicum, vruchten giftig), blauwe anemoom (Anemone 

blanda), lelietje der dalen (Convallaria majalis, vruchten 

giftig), blauw druifje (Muscari armeniacum), veelbloem-

ige salomonszegel (Polygonatum multiflorum, vruchtjes 

giftig) en het sneeuwklokje (Galanthus nivalis).

Stichting Bultparkcomité Lelystad

In het Bultpark is altijd wat te zien!

Iedere dag, in ieder seizoen! 

Stichting Bultparkcomité Lelystad

Het Bultpark is het natuurrijkste park van Lelystad en 

ligt tussen de woonwijken Kempenaar, Kogge, Gondel, 

Schouw en Hanzeborg.

Stichting Bultparkcomite probeert, samen met vrijwilligers, 

het park nog mooier te maken. Daarom: in het Bultpark 

is ook altijd wat te doen. Wil je af en toe een handje 

meehelpen? Meld je dan aan! info@bultparklelystad.nl 

Wil je wat doneren?

Dit is ons banknummer bij de Triodosbank: 

IBAN NL17 TRIO 0391 1592 16 ten name van Stichting 

Bultparkcomite Lelystad.

Wil je meer informatie over deze 12 soorten? 

Kijk dan op de site van Stichting Bultparkcomite: 

www.bultparklelystad.nl 
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Deze folder is mede mogelijk gemaakt door een 

bijdrage van Natuur en Milieufederatie Flevoland.
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Fruitbomen

Van een volkstuinbezitter – met – teveel – fruitbomen op haar 
tuin krijgen we een paar moerbeien (staan vrijwel nergens in 
Lelystad!) en nog wat andere fruitsoorten. We gaan op zoek 
naar een goede plantplek in het park. Vrijwilligers spitten ze uit 
en planten ze opnieuw maar dan in het Bultpark. We zijn er blij 
mee.

Ook zullen bestuurslid Caro Snijders en oud – bestuurslid 
Jeannette van Loenhout een fruitstruik in het park planten en 
zijn inmiddels geplant. Caro nam afscheid van de gemeente 
(gelukkig niet van ons bestuur!) en Jeannette van ons bestuur.

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder - Foto’s Tom Wanner - 14 januari 2020

Lang gras

Bollen en knollenPluktuin

Waren we in de vorige nieuwsbrief nog op zoek naar ping 
voor planten in de Pluktuin, kort daarna vonden we nog een 
piepklein potje bij de gemeente, maar met genoeg inhoud om 
alsnog nieuwe planten aan te kunnen schaffen. Dat is gebeurd 
en ze staan al op hun plek. Een paar planten moeten nog ver-
huizen van een moestuin naar de Pluktuin. Dat gebeurt in de 
lente. Los daarvan kregen we ook van lezers verschillende tips 
hoe we aan planten zouden kunnen komen. Dank daarvoor! 
Natuurlijk hopen we dat men de planten nu laat staan.

Kern met pit

In het Bultpark Buurtbos zijn honderden bollen en knollen 
geplant. Hier en daar zie je de bladpunten al boven de grond 
komen. Laat de lente maar komen! Wat zal het een prachtig 
gezicht zijn, al die bloeiende bollen en knollen!

Op 2 plekken in het Bultpark willen we, in overleg met de 
gemeente, het gras laten groeien. Lang gras is leuk om te 
zien maar het is vooral de moeite waard voor allerlei dieren. 
Sommige vlinders leggen hun eitjes op de grashalmen, de 
zaden (gras bloeit en vormt zaden, dat zie je niet als het steeds 
gemaaid wordt) worden gegeten door vogels en allerlei kleine 
dieren vinden er beschutting en bescherming.

Voor de aanleg van de Kabouterroute hebben we een aanvraag 
ingediend bij Kern met Pit (Heidemij/Arcadis). Als het idee 
de beoordelaars van Arcadis/Heidemij aanspreekt krijg je een 
bijdrage van 1000 euro. Op 18 januari moeten we het plan 
‘verdedigen’. We zijn al geselecteerd en dat betekent volgens 
ingewijden dat we de 1000 euro al (bijna ?) binnen hebben. 
Daarnaast hebben we voor het restbedrag een aanvraag inge-
diend bij De Groene Sluis. Spannend!

Zonneweitje

Afgelopen zomer werd er volop gezonnebaad in het Bultpark. 
Op een van de meestgebruikte plekken wordt dit voorjaar een 
kleine zonneweide aangelegd. We maken een lage afraste-
ring van gevlochten wilgentenen uit ons eigen Bultpark. Harry 
Groen, onze vlecht expert (zie scherm in het Bultpark Groen-
project!) verzorgt ook hier het vlechtwerk. Tussen de stukken 
afscheiding komt voldoende ruimte zodat de maaimachine het 
gras kan maaien. Er komt een bordje VERBODEN VOOR HONDEN 
bij te staan en hopelijk helpt dat. Zonnebaden tussen de 
hondenstront is niet plezierig, ook al word je er misschien 
bruin van!

Snoeien jubileumfruitbomen

De jubileumfruitbomen (appels en peren) geplant in 2017 zijn 
onlangs gesnoeid. Dat snoeien bestond vooral uit het weghalen 
van elkaar concurrerende en een paar half afgebroken takken 
zodat de vruchten van de zomer meer lucht en licht krijgen. 
Ook de dakplataan is weer een DAKplataan na een snoeibeurt! 
Onder het prieel werden houtsnippers aangebracht zodat ook 
die plek er weer spic en span uitziet. 


