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Plek 

Bij de ingang Kempenaar van
het park moest een forse 
boom het ontgelden.

Met dank aan Joyce 
Florentinus voor de foto´s.

Terug van “stormachtige” vakantie 
De leden van het Bultparkcomité zijn weer
terug van vakantie en vol energie en
enthousiasme begonnen om activiteiten in
het najaar een invulling te geven. Hopelijk
is je vakantie stormachtig fijn geweest.
Hier in het park heeft ook een flinke
zomerstorm huisgehouden en menige boom
ontworteld. De gemeente was snel ter
plekke om de fietspaden vrij te maken en de boel veilig te stellen. 

Tijdstip

Dinsdagavond 1 september
om 19:00 verzamelen we op 
onze bekende stek in de 
Ruiltuin waar koffie en thee 
met wat lekkers klaar staat. 

De wandeling duurt een 
uurtje en de deelname is 
gratis.

Wandelen in en eten uit de natuur
De organisatie is in handen van het IVN en
het Bultparkcomité. 
In het park staan verschillende bomen,
struiken en andere planten waarvan je kunt
eten. Tijdens de wandeling kan je kennis
maken met al dat lekkers zoals appels,
walnoten, hazelnoten, mispels, rozenbottels
enzovoort.
Deelnemers kunnen die avond kennis nemen van de twee delen 
Wildplukken (vruchten en zaden, bloemen en bladeren, mét de 
wildplukkaart) en ze met korting aanschaffen.

Projecten

Dinsdag 22 september van 
9:00-17:00 uur verzamelen 
in de Ruiltuin. U bent ook van
harte welkom om mee te 
helpen.

Meer informatie op de site 
van de RABO-bank :
 
https://events.rabobank.com/f
levoland/rabodoet2015/

RABOdoet 2015 
Dit jaar organiseert Rabobank Flevoland voor
het vijfde jaar haar coöperatieve dag RaboDoet!
In de week van 21 t/m 25 september steken hun
medewerkers de handen uit de mouwen. Overal
in het werkgebied van de RABO-bank bij een van
de vijftien vrijwilligersprojecten, kunt u ze
tegenkomen. Schilderen, snoeien, timmeren, een
dagje weg; er is een keur aan activiteiten. Het Bultparkcomité is 
gevraagd of zij projecten hadden en dat hadden ze wel. Wensen van 
bewoners en zelf eigen ideeën zoals : 
het aanleggen van een hondenstrandje en de klim- en klauterboom, 
bekend van de klassefoto schoonmaakacties, toegankelijker maken. 

Nieuwsbrief 11 uitgegeven door het Bultparkcomité Lelystad september 2015 Blad 1 

https://events.rabobank.com/flevoland/rabodoet2015/
https://events.rabobank.com/flevoland/rabodoet2015/


Boomplanten

Woensdag 2 september om
11:00 uur zal de boom 
geplant worden.

We hebben een mooie plek 
uitgezocht waar hij mooi 
opvalt, bij de viersprong.
In de nabijheid van de 
hondentrimbaan.

Maarten Bernhard
Maarten Bernhard, Bultparkrand bewoner en oud lid en voortrekker
van het oer - Bultparkcomité, is in juni j.l. overleden. 
Samen met zijn vrouw en enkele genodigden wil  het 
Bultparkcomité een blijvende herinnering in het park plaatsen door 
er een boom te planten. Het is een Notarisappel, hoogstam, omtrek 
14 - 16 cm met kluit, dus kan nu geplant worden.
De boom wordt opgenomen in het boekje Bijzondere Bomen in 
Lelystad.
Zo zullen we de vruchten blijven plukken van de inzet en toewijding
van Maarten Bernhard voor het Bultpark.

De gemeente heeft toegezegd een deel voor de kosten zorg te 
dragen, daar is het comité content mee.

De Lange brug

Het gebeurde op vrijdag 21 
augustus rond 11:00 uur.
Een andere kraanwagen 
heeft de ongelukkige 
kraanwagen eruit getakeld.

De gemeente heeft terstond 
houten platen op de 
beschadigde dekdelen 
geplaatst.
Verder een bord met een 
mededeling die we eigenlijk 
al wisten. 

Door de brug gezakt
Zie hier de reden waarom het
comité onder geen beding wilde
dat deelnemers van de Parkdag
met hun auto over de houten
bruggen gingen rijden. De
bruggen stonden al op de
planning van de gemeente voor
aanbrengen van nieuw wegdek.
Dit is geen overbodige luxe blijkt
nu.
Het is zeker niet de bedoeling dat na de herstelwerkzaamheden 
autoverkeer wel tot de mogelijkheden behoort. Uitgezonderd 
wellicht door gemeentelijke instanties, blijven het fiets- en 
voetgangersbruggen.

Reuze vlinders ?

Er volgt nog een 
overzichtkaartje van de 
plekken waar de 
vlinderstruiken geplant zijn.

Ondanks het verwijderen van 
een aantal struiken hebben 
we toch het volste 
vertrouwen erin dat het bij 
een incident blijft.

Onze dank aan Leo voor zijn 
opmerkzaamheid en foto.

Vlinderstruiken (Buddleja's)
Vlinderstruik, ook herfstsering genoemd,
bloeit vanaf begin juli. De zoetgeurende, lila,
rode, witte of gele bloemaren lokken vooral
vlinders (koolwitje, citroenvlinder, kleine en
grote vos, atalanta), maar ook andere insecten
aan en blijkbaar ook mensen.

Het is een (meestal) bladverliezende heester
die zich in iedere tuin thuis voelt. En dat is
misschien het probleem want er zijn een 
aantal struiken verdwenen. Dat is zeker
niet de bedoeling van onze aanplant in het
park. Ze zijn in elke tuincentra tegen een zeer
schappelijke prijs te koop. 
Dus handen af van de vlinderstruiken in het park. 
Er zijn genoeg vruchten en noten die wel, niet voor commercieële 
doeleinden, geplukt mogen worden.

Vergeet niet je prachtige foto's in te sturen voor de zomereditie van 
de fotowedstrijd. Dat kan nog tot 30 september, gewoon doen.

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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