
Bultpark informatieblad

Het Bultpark Buurtbos is, net als Lekker Lelystad, drie Blije BijenBorders en de Pluktuin,  onderdeel van het Bultpark Groen-
project (locatie: Rigastraat/Schouw 12). De aanleg vond plaats eind 2018 – voorjaar 2019. Het project werd geopend op 24 
april 2019. 

In het Bultpark Buurtbos groeien bomen en struiken die je ook in de Lelystadse bossen kunt vinden. Najaar 2019 werden er 
ook 12 verschillende soorten bollen en knollen geplant. Allemaal soorten die inheems in ons land zijn (ze groeien hier van 
nature) of die ooit mee gebracht zijn door reizigers en die hier al eeuwenlang groeien (stinsensoorten, een stins is het Friese 
woord voor een ‘stenen huis’). Je vindt sommige soorten nog steeds bij buitenplaatsen, oude pastorieën en kloosters. 

Al de hier geplante soorten zijn gekweekt en zijn ‘gewoon’ (soms moet je even zoeken) te koop bij kwekers en bollenhan-
delaren dus laat ze hier gewoon staan! Leuk om ze eens te proberen in je eigen tuin. Ze passen zowel in een nette als in een 
verwilderde tuin. TIP: plant ze in flinke groepen.

Hieronder meer informatie over deze 12 soorten?

BULTPARK GROENPROJECT – bollen en knollen in het Bultpark Buurtbos.

Groeit en bloeit in de lente met witte stervormige bloemen.
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 1.  Bosanemoon – Anemone nemerosa 
  (nemerosa = ‘bos’). Witte bloempjes, inheems. In het Stadspark (tussen Lelycentre
   en de Koploper), staan er vele honderden. Daar ooit begonnen met tien wortelstokjes
   (het is geen bol of knol) ‘verpakt’ in een leeg sigarendoosje. Groeit onder open 
  beplanting. 
  Bloei: maart – april, hoogte 10 cm.
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 2.  Gewone helmbloem, vogeltje op de kruk – Corydalis solida 
  (= ‘vast’, ‘stevig’). Komt (nog?) in het wild voor in Zuid-Limburg. Roze bloempjes. 
  Bloeit in maart en wordt 15 – 20 cm hoog.

 3.  Holwortel – Corydalis bulbosa 
  (= ‘met bol of knol’). Stinsenplant. In het wild in Midden – en Zuid-Europa. 
  Bloei: april – mei, hoogte tot 20 cm. Kleur paars, soms roze en wit.

 4.  Boerenkrokus – Crocus tommasinianus 
  (= botanicus Tommasini, 1794 – 1879). Stinsenplant. Ooit zijn knolletjes meegenomen  
  uit Bulgarije, Hongarije en omstreken. Lichtpaarse bloemetjes in februari – maart.  
  Hoogte 8 – 10 cm.

 5.  Zomerklokje – Leucojum aestivum 
  (= ‘zomer’). Inheems. Bloeit met meerdere, sneeuwklokjes achtige, witte bloemen.  
  Het zomerklokje heeft meer bloemen per steel en is wat later dan het lenteklokje. 
  Bloei:  maart – apri. Hoogte 30 cm. 

 6.  Lenteklokje – Leucojum  vernum
   (= ‘lente’). Stinsenplant, wordt soms  verward met het sneeuwklokje. Bloeit met een  
  of twee bloemen per steel. 
  Bloei: februari – maart.  Hoogte 20 cm.
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 7.  Knikkende vogelmelk – Ornithogalum nutans 
  (= ‘knikkend’). Stinsenplant.  Bloemkleur wit met groen en dat  zie je maar zelden.  
  Bloeit in april – mei. De zaden worden verspreid door mieren. Hoogte 20 cm.

 8.  Gewone vogelmelk – Ornithogalum umbellatum 
  (= ‘schermdragend’). Inheems en als stinsenplant. Hoogte 15 cm.    
  Bloemkleuren: groen en wit. Bloeit in mei – juni.

 9.  Kievitseitje – Fritillaria meleagris 
  (= als een parelhoen gestippeld). In het wild en als stinsenplant. Hij houdt van 
  vochtige groei-plekjes en zaait zich uit als hij het naar zijn zin heeft. 
  Bloei: april – mei, hoogte 20 cm.

 10.  Boshyacint – Hyacinthoides non – scripta 
  (= onbeschreven). Stinsenplant, wordt al eeuwen gekweekt. 
  Bloeit met blauwe bloemen in april – mei. De echte Blue Bell!

 11. Winterakoniet – Eranthis hyemalis 
  (= winter). Stinsenplant. Vroeg bloeiend met heldergele bloem en (vanaf begin 
  februari!). Hoogte 5-10 cm.
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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), 
veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum, vruchtjes giftig) en het sneeuwklokje (Galanthus nivalis).
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 Nieuwsbrief
 Iedere maand verschijnt er een digitale nieuwsbrief over het   
 Bultpark en alles wat daar gebeurt of te zien is.
 Wil je die ook? Mail je gegevens dan naar 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
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