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De pruimenbomen in het Bultpark staan nu (1 maart) vol in 
bloei. Het zijn vooral de gele kroos- en de rode kerspruim. Kleine 
pruimpjes die, als ze rijp zijn, heerlijk smaken. De bloei duurt 
maar kort. Vruchten of niet hangt af van de bestuiving door 
insecten. Nou houden insecten niet erg van storm en regen (het 
zijn net mensen!) dus of ze wat bestoven hebben is nog maar de 
vraag. Ook was de temperatuur voor veel insecten aan de lage 
kant, maar je weet maar nooit! Van de zomer weten we meer.

De gemeente heeft weer een stukje onderhoud aan het Bultpark uitgevoerd (het stuk, net over de lange brug bij de dierenweide, 
aan je linker hand). Dat onderhoud bestond met name uit het uitdunnen van de beplanting. We zijn, samen met de gemeente, 
rondgeweest en hebben samen overlegd wat er weg kan en wat niet. Uiteraard willen we graag dat de fruitbomen en – struiken 
blijven staan! De takken en stammen worden verhakseld. De houtsnippers gebruiken we weer voor een paar paden en onder het 
kabouterpicknickset  (6 paddenstoelen waarvan vijf rood met witte stippen en een gele met witte stippen voor een jarige job) 
+ een tafeltje. Het setje wordt een onderdeel van het Kabouterpad waaraan druk gewerkt wordt door onze vrijwilligers Gerdien 
Koelmans, Olga Slettenhaar, Wil van Kessel (schilderwerk), Willem Riepma en Obbe Annega (timmerwerk en meer) en Dennis 
Reijnders (kabouterwebsite). Dat belooft weer wat voor van de zomer!
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Zonneweitje

Ab Strijker heeft dit jaar de Groene Pluim gewonnen. Ieder 
jaar kiest Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) een 
thema en dit jaar was dat ‘bomen’. Ab heeft, samen met een 
ander, het boekje + de aanvulling van Bijzondere Bomen in 
Lelystad samengesteld. Ab zorgde daarbij voor de foto’s. In-
middels is van dat boekje de derde druk verschenen en van de 
aanvulling de tweede druk. Het boekje kun je gratis ophalen 
in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein en in het 
Stadhuis. 

Op dit moment (1 maart) is het even droog: je weet niet wat je 
overkomt!! In februari viel er veel meer regen dan gemiddeld. 
Regenmeters konden de neerslag niet aan en overal, vooral op 
het gras, liep je te soppen en te glibberen. 
Dankzij de regen kon de kruipdoor – sluipdoorpijp op de honden-
speelplaats nog steeds niet gelegd worden. De ondergrond is 
zo zacht door al dat water dat er geen trekker met aanhanger + 
pijp overheen kan rijden. Jammer: wethouder Nelly den Os wil 
de speelplaats komen openen maar dan moet hij wel af zijn! 
Inmiddels staat wel het hondenbordje bij de speelplaats, als je  
    deze nieuwsbrief   
 ontvangt. De speel-

plaats die daarna 
met de naam 
“Het Doorbijtertje” 
door het leven gaat 
(om het zo maar 
even te zeggen). 
De speelwerk-
tuigen zijn zo 
gemaakt dat 
ook kinderen er 
gebruik van 
kunnen maken.

Bulten en water

Regen, die op de bulten in het park valt, loopt gedeeltelijk via 
de oppervlakte naar beneden. Een flink deel zakt echter in de 
grond tot op een ondoorlatende laag. Over die laag stroomt 
het water naar buiten de bult. Geen wonder dat onderaan de 
bulten soms flinke plassen staan.
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Groen Pluim

Zeven routes

In het boekje zijn zeven routes opgenomen, vooral bedoeld 
voor fietsers en wandelaars met een goede conditie en prima 
wandelschoenen. Een van de routes loopt grotendeels door 
het Bultpark. Op 20 april organiseert NMFF een bijzondere – 
bomen – wandeltocht door het Bultpark met begeleiding van 
Ab Strijker.
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Deze lente wordt er een kleine zonneweide aangelegd in het 
Bultpark. De weide wordt gedeeltelijk (anders kan de maai-
machine er niet door) afgeschermd met behulp van vlechte-
lementen, gemaakt van wilgentenen. We gaan daarvoor de 
wilgentenen van de knotwilgen uit het park gebruiken. Op de 
weide zijn, naast mensen, alleen zonnende honden toege-
staan. Hopelijk kunnen hun baasjes lezen!    
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