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Wanneer en waar

Zaterdag 19 november 
van 09:00 tot 12:00 uur.

De snoeicursus gaat van 
start in het huisje op de 
Ruiltuin (de Ruiltuin ligt 
tussen de school De Kring 
en de dierenweide in de 
Schouw) waar koffie en 
thee klaarstaan. 
Parkeren kan voor de 
school. 

Je dient je vooraf op te 
geven, klik op: 

 Aanmelden snoeicursus.   

om je op eenvoudige wijze 
te melden via de  E-mail 
enveloppe in de agenda op 
onze site. 

Nieuwe snoeicursus fruitbomen
Dat er in het Bultpark volop fruitbomen en fruitstruiken staan weet 
je, als Bultparkfan, natuurlijk al. De fruitstruiken staan er nu een 
paar jaar en ze begonnen in 2016
heel voorzichtig wat te dragen.
Hier een peer, daar een paar
appeltjes en een enkele pruim. Nog
niet om over naar huis te schrijven,
maar dat wordt ieder jaar beter. 
Geduld is een schone zaak, maar
wat de fruitliefhebbers betreft mag
het allemaal wel een beetje meer
en een beetje sneller!

Voor een goede oogst zijn goed
weer, bijen en andere bestuivers en
een goede snoei nodig. Het weer en de bijen kan stichting 
Bultparkcomité niet regelen maar wel wat de snoei betreft. Vandaar 
organiseert het Bultparkcomité weer een snoeicursus 
in het Bultpark onder leiding van Tiem van Veen van 
Landschapsbeheer Flevoland. Hij weet alles van het snoeien van 
fruitbomen! Natuurlijk blijft het niet bij theorie: je gaat 
daadwerkelijk aan de slag. Tiem vertelt precies hoe het moet en daar
is soms een beetje lef voor nodig.

Met de opgedane kennis kun je een paar dingen doen: je past hem 
toe op de fruitbomen en -struiken in je eigen tuin maar je kunt ook 
vrijwilliger worden in het Bultpark. Als vrijwilliger ben je dan 
verantwoordelijk voor de fruitbomen en - struiken in het park. Dat 
kost je geen weken maar natuurlijk wel wat uren, verdeeld over het 
jaar. 

Groot voordeel: je weet precies waar al dat lekkers groeit. De 
deelname is gratis incl. cursusboek! Gereedschap is aanwezig. 
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Een vraag aan het  
Waterschap 
Zuiderzeeland!

Maaibeleid rietkragen
Ook teleurstellingen maken we mee. Dat het overweldigende riet 
langs de vijverrand gemaaid dient te worden is zeker nodig. 
Wenselijk is wel dat er hier en daar een pluk riet blijft staan. Voor 
een mooi gezichtsveld, doorkijkje en diepte bij een foto maar ook 
vooral als schuilplaats en fourage-plek voor de vogels zoals de 
huismus en de kleine karekiet. 

Begin oktober was er een maaibeurt
uitgevoerd waarbij op diverse plekken
plukken riet bleef staan. Prachtig als straks
in de winter de rijp op de riethalmen voor
een mooi plaatje zorgt.
Met verbazing werden de overgebleven
plukken riet in tweede instantie alsnog
gemaaid. 

Het Bultparkcomité zal in 2017 contact opnemen met het 
Waterschap en de gemeente om maaibeleid en natuurwaarden 
beterop elkaar  af te stemmen.

Wanneer en waar

Het was op maandag 3 
oktober om 20:00 uur. 

In Rostockzaal van de 
Hanzeborg aan de 
Koningsbergenstraat

Vogelkennismakingsavond
Altijd interessant zo'n vogelkennismakingsavond. Frans van der 
Stoep, een vogelkenner en Bultparkrandbewoner inventariseerde de
vogelsoorten (50) in het park. Dit alles verwerkt in een statistiek op 
chronische volgorde. Boeiend wist hij te vertellen welke vogels hier 
broeden (30) en de rest (20) op doortrek of éénmalig hier waren. En 
dat allemaal  in je achtertuin, het Bultpark. 
Enkele belangrijke aspecten werden extra behandeld

• belang van groot insectenaanbod (bloemstroken en riet)

• verschillende foerage technieken

• goed eten en helaas gegeten worden

• veren slijten en waarom moet de aalscholver zich drogen

• het vernuft van het ei, een wonder van volmaaktheid

Ben je al nieuwsgierig geworden want je merkt wel, je hebt wat 
gemist, dus volgende keer gewoon komen. Niet in de laatste plaats 
voor de prachtige foto's van Frans, Een uitzonderlijke foto was die 
van een over het water scherende zwaluw, probeer het maar eens en
dan nog scherp. Dank aan Frans.

Wanneer en waar

Het was op: 
woensdag 26 oktober om 
10:00 uur

De moraal van dit 
verhaal? 

Kinderen merken hoe 
irritant het is als afval 
overal achtergelaten wordt.
Je zou kunnen zeggen dat 
zo'n schoonmaakactie ook 
een opvoedende waarde 
heeft maar dat klinkt een 
beetje muf en suf. 

Najaarsschoonmaakactie
Het Bultpark kreeg weer een schoonmaakbeurt. Niet met zeem en  
stoffer maar met grijpers en plastic vuilniszakken. Groep 6, 7 en 8, 
een combiklas, van de school het
Mozaïek ging, vol goede zin, op
pad, samen met vrijwilligers van
het Bultparkcomité. Het record
van ruim 30 volle vuilniszakken
(bij de eerste schoonmaakactie
2014) werd gelukkig niet gehaald
maar er lagen genoeg blikjes,
flesjes en andere troep voor een
zak of acht. 

Maar er gebeurde meer....
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Maar het gaat natuurlijk 
vooral om het lekker buiten 
zijn (geen taalles, geen 
rekenen!) en de 
gezelligheid.

En gezellig was het!

Het complete verslag op 
onze site:
thema/schoonmaakactie-
2016
 

Na de schoonmaakactie kreeg wethouder 
John v.d. Heuvel de eerste exemplaren
van het “Educatief project" uitgereikt door
de voorzitter van het comité Peter
Kouwenhoven. 

Hij was er blij mee en dat liet hij weten
ook. Omdat de kinderen niet precies
wisten wat het wethouder zijn precies
inhoudt kregen ze een korte, beknopte
uitleg van wethouder John v.d. Heuvel.
                                                                                        Lees meer......

Wanneer en waar

Het was op:
donderdag 27 oktober 
om 09:00 uur. 

Schoonmaakactie nestkasten
Elk huisje moet een keer grondig schoongemaakt worden. Zo ook de 
nestkasten in het Bultpark. Het verwijderen van het nestmateriaal en
inventariseren of er een broedsel in geweest is, werd door leden van 
het comité en een vrijwilliger met plezier gedaan. Voorzien van 
ladder en gereedschap o.a. een plamuurmes, gingen ze op pad. Vaak 
ploeterend door het dichte struikgewas.

De meeste kasten waren voorzien van vele lagen nestmateriaal, soms
wel 10 tot 15 cm dik, van meerder broedsels, wellicht door de warme
nazomer. Gras, hooisprietjes en veertjes en duidelijk aanwezig:  
hondenharen. Eén nestkast had wel acht niet uitgekomen eitjes en 
een andere een dood pimpelmeesje. Al dat materiaal met ongedierte 
moet eruit om het kastje als schuilplaats voor de vogels in de winter 
te kunnen dienen. In het voorjaar kunnen ze weer opnieuw gaan 
bouwen. 

Wanneer en waar

Het was op:
zaterdag 29 oktober om 
19:15/20:00 uur. 

Het complete verslag op 
onze site:
thema/nachtvdnacht 2016

Nacht van de nacht
Die zaterdag werd op veel plaatsen in Nederland, en ook in Lelystad,
een activiteit in het kader van de Nacht van de Nacht georganiseerd.
Net als in 2015 was dat dit jaar ook weer het geval in, uiteraard, ons 
mooie, en op deze avond spannende, Bultpark. 
Eerst konden de kinderen, onder
begeleiding van IVN'er Lenie De
Wilde, een pompoen uithollen en dat
deden zo'n 20 kinderen met groot
plezier en een beetje hulp van ouders
en grootouders.

Omstreeks 20:00 uur werd de
wandeling gestart. Een sliert van
verlichte lampions trok door het
duistere Bultpark. Ondanks de heldere nacht was het op sommige 
stukken behoorlijk donker. Maar de wandelroute was hier en daar 
verlicht met witte en oranje lampions. Onderweg werd wat verteld 
over sterren, nachtdieren en werden er mooie gedichten 
voorgedragen. Na afloop heerlijke pompoensoep in de Ruiltuin.
                                                                                       Lees meer......

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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