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Nieuwe vrijwilliger 

Het aantal vrijwilligers dat op de een of andere manier actief is in het Bultpark groeit langzaam maar gestaag. Onlangs 
meldde Klaas Cloo zich als nieuwe vrijwilliger en hij ging direct aan de slag. Samen met anderen ontdeed hij de 
boomspiegels rond de fruitbomen, de bankvoeten onder de zitbanken in het park en de klimboom (waarop altijd de 
groepsfoto van de schoolklas, die geholpen heeft bij het schoonmaken van het park, wordt gemaakt) van ongewenste 
plantengroei. En dat waren vele kruiwagens vol! Ook de bijenstroken kregen een schoffelbeurt en de 
burgemeesterbank werd in de olie gezet zodat hij de winter kan doorstaan.  
 
Hartelijk welkom Klaas! 

Rietkragen 

De rietgroei rond de plas van het Bultpark is weelderig. Prachtig, dat ruisende riet en fijn voor ‘de natuur’: in het riet 
broeden onder andere allerlei kleine vogels zoals de karekiet, meerkoeten bouwen er hun nest en vleermuizen 
vangen de insecten die graag boven rietkragen vliegen. Onlangs heeft het Waterschap een groot deel van de 
rietkragen gemaaid en opeens heb je weer zicht op het water. Wat ons betreft mag er echter wel iets meer riet blijven 
staan. Natuurlijk loopt het jonge riet in de lente weer uit maar het is dan nog te laag voor de vogels die 
nestgelegenheid zoeken.  
Stichting Bultparkcomité heeft daarover met het Waterschap gesproken. We gaan een plattegrondje maken waar het 
riet, naar onze mening, zou kunnen blijven staan. 

Halve Zolen 

De Halve Zolen (je moet er maar opkomen!) is een wandelgroepje bestaand uit bewoners van het Stadseiland. 
Onlangs kreeg Stichting Bultparkcomité een mailtje mét panoramafoto vol lachende en vrolijk kijkende Halve Zolen, 
genomen in het Bultpark. Het bleek dat zij, en tot hun genoegen, het Bultpark doorkruist hadden tijdens hun 
wandeling. 
De gemiddelde wandeling is zo’n kilometer of vijf (maar met halve zolen is dat toch nog een behoorlijke stuk lopen!). 
Dat is een afstand die veel mensen kunnen afleggen. Het gaat dan ook niet om de prestatie maar om de gezelligheid. 
Een leuke manier om niet alleen je eigen woonomgeving beter te leren kennen maar ook de Lelystadse natuur. 
 



Brigitte Postma   

Brigitte maakt al een flink aantal maanden onze nieuwsbrief en ze doet dat voortreffelijk. 
We zijn blij met haar! Op 7 en 8 oktober was ze een van de deelnemers van de 
Lelystadse Tour of Art met práchtige kunstwerken (aquarel, inkt en kleurpotlood op 
papier). Brigitte ‘vangt’  de natuur op een heel bijzondere manier. We zijn behoorlijk 
trots dat iemand die zulke mooie dingen maakt, ook vrijwilliger is voor het Bultpark!  
 
Wil je kennismaken met haar kunst? Kijk dan op www.naustartwork.com. Geniet en 
verwonder je! 

Walnoten en hazelnoten 

Dat het herfst is in het Bultpark en daarbuiten hoeven we je niet te vertellen. Alle walnoten zijn inmiddels gevallen. Het 
aantal wisselde sterk per boom: de ene boom hing vol (we spraken een Bultparkrandbewoner die onder één boom 
zeven kilo noten had geraapt!), een andere boom droeg bijna niets. Het aantal hazelnoten viel dit jaar tegen.  
Is het je wel eens opgevallen dat de katjes, waarmee de hazelaar bloeit in januari – februari nu alweer aan de takken 
bungelen?  
Valt er nog wat te oogsten? Zeker wel: mispels en de pruimpjes van de sleedoorn waar je een heerlijke likeur van kunt 
maken. Kijk op internet voor recepten met mispel en sleedoornpruimpjes. 

50 jaar Lelystad 

Op 22 november wordt de tweede serie jubileum-fruitbomen geplant. Heb je dit jaar iets met het getal 50, laat het ons 
weten. Mail je gegevens door naar Peter Kouwenhoven (e-mail: p.a.kouwenhoven@kpnmail.nl) en we sturen je 
informatie toe. Er is plek voor acht tot tien bomen. 

Wilgen knotten 

Op zaterdag 4 november knotten we de wilgen aan de kant van dierenweide De Knotwilg (achter school De Kring). 
Een flinke klus waarbij we best wat hulp kunnen gebruiken! Is het knotten je te zwaar, help dan om takkenrillen te 
maken van de wilgentenen. We gaan om 9.00 uur van start (in de Ruiltuin staan koffie, thee en fris klaar, natuurlijk met 
een lekkere koek erbij). Om 12 uur stoppen we weer. Reken maar dat het een voldaan gevoel geeft! Neem, als je die 
hebt, je eigen snoeischaar, takkenschaar en snoeizaag mee. Ook een trap is handig.  

Agenda    

datum tijd activiteit 

zaterdag 28 oktober 19.00 Nacht van de Nacht, start in Ruiltuin met 
pompoenen uithollen, wandeling start om 20.00 

woensdag 1 november 10.00 – 12.00 zwerfafval opruimen 

zaterdag 4 november 09.00 – 12.00  wilgen knotten 

vrijdag 17 november 09.00 schoonmaken nestkasten 

woensdag 22 november 14.30 planten 50-jaar-jubileumbomen, start in Ruiltuin 

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

Vormgeving Naust Artwork – Foto’s Tom Wanner – 12 oktober 2017 


