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NIP 

Het NIP (Natuur InformatiePunt) wordt op 27 en 28 juli geplaatst langs het voetpad dat loopt langs school De Kring en 
dierenweide De Knotwilg, ter hoogte van de Ruiltuin. Het wordt een prachtig object vol informatie over de natuur in het 
Bultpark. Ook wordt onze maandelijkse nieuwsbrief erop aangebracht. 
Het object kan gerealiseerd worden dankzij bijdragen van Natuur- en Milieufederatie Flevoland en de gemeente 
Lelystad. Onze eigen Bultparkvogelman Frans van der Stoep zorgde voor het prachtige vogelinfobord. 

Nieuw bestuurslid 
We zijn als Stichting Bultparkcomité, heel blij met ons nieuwe bestuurslid Caro Snijders! 
Van een inwerkperiode heeft ze nog nooit gehoord: met fris elan wordt er van alles op- en aangepakt. We zijn, als 
Stichting Bultparkcomité, weer een stukje completer! 

Wezel 

De natuur in/van het Bultpark is bijzonder gevarieerd. We kregen een mailtje van Liesbeth Esenkbrink, 
Bultparkrandbewoner. Vroeg in de morgen zag ze in haar tuin een wezel met een vogeltje in zijn bek. Zielig voor het 
vogeltje, maar zo zit de natuur nou een keer in elkaar.  
Op zo’n moment sta je wel even gek te kijken maar daarna voel je je trots: al dat moois leeft zomaar bij mij in de buurt. 
Zie je ook wat aparts? Laat het ons weten. 

Bijenstroken 

Net als in 2016 zijn er ook dit jaar verschillende stroken ingezaaid 
met bloemen voor bijen, hommels en vlinders. Op dit moment staan 
ze volop in bloei en zeker op warme, zonnige dagen is het een drukte 
van belang op en bij de bloemen. Zo wordt er een bijdrage geleverd 
aan de natuur in het algemeen en in het Bultpark in het bijzonder. 
Een kleine bijdrage weliswaar maar alle beetjes helpen. De eerste 
zonnebloemen bloeien inmiddels en zij maken de stroken nog 
mooier! 
 
 



Eend 

Op 28 juli proberen we een eend van cortenstaal, geschonken door Cor Rinkema van de fa. Staalbouw te plaatsen in 
het water. Een avontuur: hoe diep is het? Kunnen we de palen waarop de eend komt te rusten, in de grond slaan? Is 
het niet te diep voor onze waadpakken? Op de rug van de eend kunnen vogels uitrusten en/of wachten op voer dat 
mensen van de lange brug ‘strooien’ voor hongerige (?) waterdieren.  

Boom Maarten Bernhard 

Misschien heb je het gelezen. Het stond op de voorpagina van de Flevopost. De herdenkingsboom, geplant kort na 
het overlijden van Maarten Bernhard, destijds heel actief in Comité Bultpark, is vernield. Afgebroken, net boven de 
boomband. Je kunt daar kwaad om worden (terecht) maar het park is openbaar en er zijn altijd mensen die het leuk 
vinden om wat te vernielen. Wie weet waarom mag het zeggen.  
In het najaar wordt de boom vervangen. Ook jammer van de oogst: vorig jaar drie en dit jaar vijf of zes appeltjes, maar 
rijp zullen ze niet meer worden. 

Hondenstrand 

Hondenbezitters hebben het vast al gemerkt: het hondenstrand is opgeknapt. Zand van de gemeente (dank!!) en 
achttien vrijwilligers van Intermetzo hebben daarvoor gezorgd. En niet alleen het strandje werd opgeknapt: ook de 
bijenstroken onder de jubileumbomen werden van onkruid ontdaan.  

Schoon Bultpark 

De klas van meester Rodger van de Kring heeft het Bultpark van rommel 
ontdaan. Het viel dit keer erg mee: een viertal zakken en dat was het. 
Gelukkig halen ook verschillende particulieren rond het park regelmatig troep 
uit het groen zodat het nooit een bende wordt. 
Tijdens zo’n schoonmaakactie wordt er altijd wel wat geks gevonden. Dit keer 
was dat een tube billenzalf van VSM. Leeg weliswaar, maar toch. Hoe komt 
zo’n tube in het park terecht? 

Pruimen 

De pruimen in het park (klein, geel of rood van kleur) beginnen te rijpen en jij mag ze plukken. Je kunt er een heerlijk 
frisse jam van maken. Doe het zo. Was de pruimpjes, ontpit ze en kook ze op een zacht vuurtje met het aanhangende 
water (dus geen water toevoegen). Als ze zacht zijn draai je ze door een zeef of maak je ze fijn in een blender. Doe de 
moes terug in de pan en voeg geleisuiker toe. Roeren, aan de kook brengen en even door laten koken. De 
hoeveelheid staat op het pak geleisuiker. Minder suiker kan prima, je krijgt dan een dunne schenkjam die verrukkelijk 
smaakt in je toetje. Bewaar de jam in brandschone potjes. Leuk om met (klein-)kinderen op zoek te gaan naar lekkers.    

Nacht van de Nacht 

In de nacht van 28 op 29 oktober organiseren we, samen met het IVN afdeling Lelystad, weer de Nacht van de Nacht. 
We gaan eerst pompoenen uithollen en daarna gaan we op pad, we maken een wandeling van een uurtje door het 
park. De aanvangstijd is nog niet bekend. Spannend om door een stukje donker park te lopen. LET OP: je loopt mee 
op eigen risico! 

Agenda    

wanneer starttijd activiteit 

donderdag 27 juli  plaatsen NIP 

vrijdag 28 juli  plaatsen stalen eend 

vrijdag 1 september 20.30 vleermuizen spotten 

Ga voor een volledig en actueel overzicht naar de website van het Bultpark. 

 
Vormgeving Naust Artwork – Foto’s Tom Wanner – 20 juli 2017 


