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Bekijk het
verslag
op onze site:

www.bultparklelystad.nl/the
mas/cursussen/

Fotocursus in het Bultpark 
Het aantal deelnemers was beperkt maar de
cursus was zeer geslaagd en leerzaam, vond
iedereen. Niels van fotozaak Ringfoto
Doornbos gaf begrijpelijke handige tips en
trucs voor beginnende of gevorderde
fotografen . De mooie zomeravond in het park
gaf aanleiding om prachtige plaatjes te
schieten. Met mobiel of spiegelreflexcamera.

Een tip

Een goede gratis app voor 
scannen van QR-codes voor 
android toestellen is:
QR Droid Private

QR-codes Bomenroute
De paaltjes met nummers van de bomen, die in het boekje 
“Bomenroute” besproken worden, zijn voorzien van stickers met QR-
codes. Middels je smartphone kan je deze codes scannen en geven je 
informatie over de desbetreffende boom of struik.

Bekijk het
verslag
op onze site:

 

www.bultparklelystad.n
l/themas/bomenroutes/

Ook voor bovenstaand item.

Uitreiking boekje “Bijzondere Bomen”
Twee personen uit het vak, Peter Kouwenhoven en
Ab Strijker, hebben een boekje uitgegeven over
enkele bijzondere bomen in Lelystad, waarvan er
een paar in het Bultpark staan. Met genodigden
maakten we een korte wandeling naar de plekken
waar die bomen in het Bultpark staan. Het boekje
is gratis af te halen in de Ruiltuin (tijdens
openingstijden), het stadhuis en de
Duurzaamheidswinkel op het Stadhuisplein.

Bekijk het
verslag
op onze site:

www.bultparklelystad.nl/the
mas/excursies/

Educatief project
Het is bedoeld voor de scholen rond het
Bultpark en voor iedereen die met
(klein-)kinderen op pad wil gaan in het
Bultpark. Het project richt zich op twee
groepen: 6 - 8 jaar en 8 - 11 jaar en is verdeeld
in de vier seizoenen. In ieder seizoen worden
een paar onderwerpen, voorzien van een foto,
beschreven die op dat moment te zien, te
horen of te ruiken zijn. 
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Bekijk het
verslag
op onze site:

www.bultparklelystad.nl/the
mas/excursies/

Kleuters op pad in de het Bultpark 
Dit keer zijn de genodigden hele jonge kinderen, die al veel interesse
hebben in plantjes, bloemetjes en kleine beestjes in de natuur.  
Een wandeling voor groep 1 en 2 van juf Cobie van de school Het 
Mozaiëk. We lieten de kinderen kennis maken met alles wat groeit 
en bloeit in de natuur, met name in Het Bultpark. 

Natuur- en
Hobbydag

Zondag 5 juni 
 van

11:00 tot 16:00

Natuur- en Hobbydag wordt
georganiseerd door :
Bultparkcomité, de 
Wijkraad De Bolder en de 
dierenweide De Knotwilg.

Voor een indruk van het 
evenement in 2015 bezoek:

www.bultparklelystad.nl/nat
uur-en-hobbydag

Soortenzoekdag
begint op

zaterdagavond
 4 juni 

 van
21:00 tot 23:00

en 
Zondag 5 juni 

 van
09:30 tot 16:00

Soortenzoekdag wordt 
georganiseerd door:
KNNV afdeling Lelystad, 
IVN, het Landschapsbeheer 
Flevoland en het 
Bultparkcomité.

Voor het programma en 
info:
www.soortenzoekdag.nl/site
2016

Natuur- en Hobbydag
Op zondag 5 juni wordt bij en in het Bultpark weer de traditionele, 
jaarlijks weerkerende Natuur- en hobbydag georganiseerd. Dit jaar
met nog meer deelnemers en meer activiteiten. Op deze zondag kun 
je volop genieten van hobby’s en stands vol creativiteit, van échte 
wilde dieren zoals roofvogels en de (tamme) dieren op dierenweide 
De Knotwilg. 

Roofvogels
Wat de roofvogels betreft, kom niet met je hond, groot of klein, naar 
de show of laat hem dit keer thuis. De hond kan niet alleen de show 
verstoren, maar  het kan ook gevaarlijk zijn voor de hond. Het helpt 
niet om het hondje onder je jas te verstoppen, de vogel heeft hem al 
lang gezien. Het zijn geen mussen, voorkom nare confrontatie. 

Vanaf zaterdagavond organiseert KNNV
afdeling Lelystad de Soortenzoekdag
Lelystad. Dit keer onderzoeken ze het
Bultpark in Lelystad. De dag valt samen
met de Natuur en Hobbydag in het
Bultpark. Naast de excursies worden
gedurende de dag korte Ontdekrondes
gelopen. In deze rondes ontdekt u iets
van de natuur in het park. 

De dierenweide is de hele dag open. Daar worden ook 
kinderspelletjes georganiseerd, kinderen kunnen er knutselen, 
ponyrijden, dierenknuffelen en er is allerlei lekkers zoals ijs, 
verkrijgbaar. Ook wordt er op de dierenweide koffie, thee en fris 
geschonken. De opbrengst komt ten goede aan de dieren van de 
dierenweide. 

Verder zijn er standhouders met kunst en
hobby waar men allerlei leuke spulletjes
kan kopen en kan men, voor de echte
durfals, langs de tokkelbaan naar
beneden suizen. 

Ook op het gebied van ‘de natuur’ valt er
op die dag het een en ander te zien en te
beleven. Kortom: het belooft een leuke en
aantrekkelijke dag te worden. 

Was er vorig jaar weinig ‘te eten’, dit jaar wordt er een echt 
horecapleintje ingericht  waar van alles te koop is zoals op houtvuur 
gebakken pannenkoeken, biologische soepen en taarten, 
ambachtelijk Italiaanse hapjes zoals pizza en schepijs.

De toegang is, zoals altijd, gratis. De locatie is per fiets en 
wandelend vanuit de directe omgeving, prima te bereiken en dat is 
ook goed nog eens goed voor het milieu. Komt u tóch met de auto 
dan kunt u parkeren op het parkeerterrein nabij school de Kring
(Schouw 12-03).
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Oostvaardersdijk

De lichtreclameborden op de invalswegen van Lelystad zijn een week lang voorzien van de 
aankondiging van de op 5 juni te houden Natuur- en Hobbydag in het Bultpark. 

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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