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Zomerse sferen 

Proef weer de sfeer en lees
en bekijk het verslag op
onze site en bezoek het

fotoalbum via:

Natuur- en Hobbydag 5 juni 
2016

Verslag Natuur- en Hobbydag
Zondag 5 juni 2016, wat een prachtige zomerse dag. Een geschikte 
dag om een Natuur- en Hobbydag te houden. Dat
hebben dan ook gedaan en we hebben er geen
spijt van. Vele, vele bezoekers die zich prima
hebben vermaakt en deelnemers die zich niet
verveeld hebben. Allemaal blije gezichten en vele
“likes”. Een gezellig horecapleintje met zomerse
parasols waar je alle indrukken met andere kon
delen onder het genot van een hapje en ijsje.  

De foto

is gemaakt door Age 
Hellingwerf.

Wist je dat er een eend 
broedt in de eendenmand 
nabij de Lange Brug?

Muskusrat gespot
Dat er muskusratten rondzwemmen in en nabij het Bultpark is 
bekend. Dat ze bestreden worden vanwege hun
graafwerkzaamheden in dijken is ook bekend.
Maar dat je ze zomaar voor de lens kan krijgen is
vrij uniek, heerlijk knabbelend aan een rietstengel.
Ook bevers zijn gesignaleerd. Dus mocht je er één
spotten, stuur de foto naar ons toe.

Hangplek voor
ouderen?

Leuke reportage van het 
vervoer van de boom naar 
zijn plek, het zaagwerk en 
uiteindelijk het resultaat.

Lees en bekijk het verslag:
Metamorfose van boom naar
bank

Een boom werd een lounge bank
Tijdens de Natuur- en Hobbydag, het zal je niet
ontgaan zijn, is een schitterende bank van een
boom uit de Kempenaar gezaagd. Hij ligt op een
prachtige plek bovenaan de bongerd, met een mooi
uitzicht over de vijver richting Schouweiland,
heerlijk in de schaduw. Een aanwinst voor het
Bultpark, een stukje vakwerk vanuit de natuur weer terug in de 
natuur.  Met dank aan medewerkers van gemeente en All in Wood.

Bezoek onze site

en lees het verslag incl. 
leuke foto's via: 

Zwerfafval opruimen met 
kinderen van De Kring 

Opruimen zwerfafval 
Driemaal per jaar gaat het Bultparkcomité
zwerfafval opruimen in het Bultpark met behulp
van kinderen van de omliggende scholen. Dit keer
was het groep 6 van meester Rodger van de
school De Kring.
De kinderen zijn altijd verbaasd dat er nog zoveel
afval ligt terwijl er toch prullenbakken staan. Toch zijn we van menig
dat het helpt. Het aantal zakken is veel minder dan toen we in 2014 
begonnen.
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Opkomend zaadmix voor bijen en vlinders
Zoals je wel opgevallen is, sommige personen niet, helaas, hebben 
enkele leden van het Bultparkcomité het park voorzien van 
verscheidene stroken met een zaadmix van bloemen waar o.a. bijen 
en vlinders op af komen. De gemeente heeft de stroken laten frezen, 
het zaad werd beschikbaar gesteld door de Postcodeloterij. Samen 
kan er meer, daar is dit een mooi voorbeeld van.

Bij de Ruiltuin is een bord geplaatst, een tweede volgt nog bij ingang
Kempenaar. Door het voor de plantjes en blommen goede weer, 
regen en zonneschijn, is het resultaat al aardig waarneembaar. Een 
actief lid van het comité houdt dit alles in de gaten en heeft enkele 
foto's gemaakt, die we je niet willen onthouden. Zo krijgt het park 
een bloemrijk karakter en helpen we de wilde bijen en aanschouwen 
het kleurrijke gefladder van vlinders.

Lage waterstand in de vijver
Tijdens de Natuur- en Hobbydag werd de vraag gesteld: waarom de 
waterstand van de vijver zo laag was, de persoon had het over 45 cm
onder z'n normale peil. Zo'n lage waterstand zou de visstand 
schaden.
Wellicht heeft het Waterschap Zuiderzeeland een vooruitziende blik. 
Met de verwachte regen zou de vijver als waterbekken kunnen 
functioneren. Anders weet het Waterschap Zuiderzeeland het wel, 
die regelt het waterpeil volgens het peilbesluit.

Fijne vakantie toegewenst

De activiteiten van het Bultparkcomité worden even onderbroken. 
Het Bultparkcomité, en hopelijk ook jullie, gaat heerlijk erop uit. 
Naar verre streken of dicht bij huis, dat maakt niet. Wij wensen 
iedereen een heerlijke vakantie, lekker eten, maak mooie foto's, 
geniet van de natuur en van elkaar. We spreken elkaar in september 
weer in het Bultpark via een nieuwe Nieuwsbrief, tijdens een 
wandeling of een activiteit.

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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