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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het onderhoud dat in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd wordt in 
het Voorhofpark. Het onderhoud vloeit voort uit het ‘Groenbeheerplan Parken’ dat samen met een aantal bewoners 
en andere relevante partijen is ontwikkeld en in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het groenbeheerplan 
is het beheer en onderhoud voor de korte en lange termijn voor parken geregeld. Het beheerplan is gebaseerd 
op een duidelijke visie hoe het park er nu en in de toekomst uit zou moeten zien en draagt bij aan een duurzame 
instandhouding van het park. Het groenbeheerplan voor het Voorhofpark is te vinden op: www.lelystad.nl/parken. 

Huidige situatie Voorhofpark Nieuwe situatie Voorhofpark

Naast het beheer, onderhoud en visie op parken, zijn 
ook voor de verschillende groepen van beheer (bijvoor-
beeld gazon of beplanting), streefbeelden vastgesteld. 
De streefbeelden geven aan hoe het beheer moet 
plaatsvinden en met welk doel. In het bijbehorende 
werkplan staat aangegeven wanneer groot onderhoud
plaatsvindt. Voor het Voorhofpark zijn de uitvoerings-
werkzaamheden voor deze winter ingepland.

Huidige situatie
Het Voorhofpark is een vrij gesloten park, waarbij 
bomen het parkbeeld bepalen. De kronen raken elkaar 
en er is een gesloten bladerdek. Hierdoor wordt het 
donker in het park en krijgen andere planten minder 
kans om volledig uit te groeien. 
Beheerders hebben groot onderhoud uitgesteld, omdat 
er niet eerder een visie over het beheer op korte en 
lange termijn aanwezig was. Door de vaststelling van 

het groenbeheerplan voor het Voorhofpark, is duidelijk 
welke ingrepen noodzakelijk zijn om de uitstraling van 
het park ook in de toekomst te behouden. 

Nieuwe situatie 
In het Voorhofpark creëren we open ruimtes met 
zichtlijnen. Om dit te realiseren is het noodzakelijk 
om bomen in een aantal bosvakken te verwijderen. Op 
onderstaande tekening ziet u waar de open stukken 
ontstaan. Door middel van nieuwe wandelpaden wordt 
verbinding tussen de verschillende bosvakken aange-
bracht.  

Naast het aanbrengen van zichtlijnen, wordt diversiteit 
aangebracht in het soort gras. Zo bestaan de wandel-
paden uit kort gras en overige open stukken uit bloem-
rijk gras. Het langere gras wordt twee keer per jaar 
gemaaid. In dit bloemrijk gras groeien veel 
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natuurlijke bloemen en kruiden, zoals de Boterbloem, 
Rode Klaver, Zuring en Fluitenkruid. Boven aan deze 
pagina ziet u een afbeelding van bloemrijk gras, zoals 
dit straks ook in het Voorhofpark groeit.

Planning
In februari 2019 starten we met het kappen van 
bomen en het verwijderen van het groen op locaties 
waar zichtlijnen komen. Het kappen van bomen heeft 
impact op het aanzien van het park, omdat er lege 
vakken ontstaan. Dit wordt mede versterkt door het 
feit dat we in april/mei 2019 opnieuw  
inzaaien: het duurt dus even voordat het park de 
groene uitstraling terugkrijgt. Helaas kunnen we de 
kap niet aansluiten op het moment van inzaaien,   
omdat bomen niet gekapt mogen worden in het  
broedseizoen van vogels. 

Vrijwilliger worden?
Voor alle parken in Lelystad geldt dat vrijwilligers 
meer dan welkom zijn. In het Stadspark, Bultpark en 
park Hondenkop zijn al vrijwilligers actief. Zij organi-
seren verschillende activiteiten, zoals samen bollen 
planten, nestkastjes maken en ophangen. Wij zijn blij 
met de groeiende betrokkenheid van bewoners bij de 
parken en zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
voor het Voorhofpark. Heeft u ook interesse, dan kunt 
u zich aanmelden bij een van de bewonersconsulen-

ten van de gemeente Lelystad via mail op:  
gemeente@lelystad.nl of via telefoonnummer  
14-0320.

Meer weten?
Mocht u vragen hebben over deze nieuwsbrief of over 
het groenbeheerplan van het Voorhofpark, dan kunt u 
contact opnemen met de projectleider mevrouw  
K. Wielinga van gemeente Lelystad. Dit kan 
telefonisch op nummer 14-0320 of per mail op  
gemeente@lelystad.nl           
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