
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Stichting Bultparkcomité 

september-oktober 

www.bultparklelystad.nl  •  info@bultparklelystad.nl 

Fotocursus: Bultpark in Beeld 

De zomer is op zijn retour en dat is ook in de Lelystadse natuur te zien. Bladeren verkleuren en beginnen te vallen, de 

bloei van de planten in je tuin of op je balkon wordt minder en verschillende herfstvruchten in het Bultpark zijn zo’n 

beetje rijp. Opvallend is dat de ene walnoot stampvol hangt met noten in groene bolsters terwijl je er bij de ander naar 

moet zoeken. Overigens hoef je walnoten niet te knuppelen, ze vallen vanzelf als ze rijp zijn. Wist je dat er al in de 

Middeleeuwen met behulp van stokken en andere ‘hulpmiddelen’ walnoten geoogst werden? 

 

De herfst is een seizoen vol afwisseling en met de prachtigste kleuren. Die kleuren worden veroorzaakt door de 

stoffen, vooral afvalstoffen, die in het blad achterblijven. 

Op vrijdag 6 oktober organiseert Stichting Bultparkcomité een fotocursus van één avond in het Bultpark. Deelname is 

gratis, de cursus duurt zo’n anderhalf uur tenzij het eerder donker is. Niels van Ringfoto Doornbos uit Lelystad, 

vakman eerste klas, leert je allerlei trucjes en geeft je tips hoe je de allermooiste foto’s kunt maken, ook met je 

mobieltje. Zo kun je komende winter genieten van de mooiste, zelfgemaakte herfstfoto’s en voor je het weet is het 

weer lente. Natuurlijk zijn de tips en trucs geschikt voor álle seizoenen. 

 

Je bent om 18.30 uur welkom in het onderkomen op de Ruiltuin (die ligt tussen school De Kring en dierenweide De 

Knotwilg in de Schouw). Voor de school kun je eventueel parkeren. Koffie en thee staan klaar. 

 

Stichting Bultparkcomité is geïnteresseerd in jouw mooiste Bultparkfoto. Stuur hem naar ons door en wij plaatsen hem 

op onze site. Kijk ook op www.bultparklelystad.nl. 

Wilgen knotten 

In de lente is een deel van de wilgen geknot, de rest gebeurt na het broedseizoen, dus na 

15 september. Wil je helpen? Graag (kijk op onze site), je bent meer dan welkom! Heb je 

belang bij wilgentenen, bijvoorbeeld om een afscheiding te maken? Wij ‘leveren’ ze graag 

maar je moet zelf voor hulp en transport zorgen. Natuurlijk rekenen we erop dat je ook 

meehelpt als ‘tegenprestatie’. 
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IVN Natuurprijs 

IVN - afdeling Lelystad bestaat in 2017 40 jaar. IVN ‘staat’ voor natuur en duurzaamheid. De afdeling Lelystad is actief 

en organiseert van alles in en met de natuur. Kinderen zijn welkom op de Jeugdnatuurclub (kijk ook op:  

ivn.nl/afdeling/lelystad). Vanwege dat jubileum heeft het IVN Lelystad een natuurwedstrijd uitgeschreven. 

Verenigingen, organisaties, (groepjes of individuele buurt-)bewoners konden aan de wedstrijd meedoen. Doel: meer 

natuur in de buurt. Stichting Bultparkcomité heeft de prijs (400 euro!!) gewonnen met een nestkastenproject op de 

scholen rond het Bultpark. We zij er apetrots op!!  

De bedoeling is dat aan/bij de scholen, samen met wat leerlingen, verschillende nestkasten opgehangen worden. 

Kinderen houden in de gaten of ze bewoond worden. Wanneer het project ook daadwerkelijk van start gaat komen we 

er op terug. 

Burgemeesterbank 

In maart plantte onze burgermoeder, Ina Adema, een 50-jaar-Lelystad-

dakplataan in het Bultpark. De bedoeling was om onder de boom een 

bankje te plaatsen zodat je, onder het ritselende en ruisende blad, lekker 

even kon genieten van het Bultpark. Daniël Postma van Archaeo Build uit 

Lelystad hoorde van ons bankenplan en bood spontaan aan om een 

bijzondere bank te maken en dat is meer dan gelukt.  

Trouwe bezoekers hebben hem natuurlijk al zien staan: een scheepsboeg 

van robuust hout, de stam van de dakplataan fungeert als mast. We zijn als 

Stichting Bultparkcomité niet alleen blij met maar ook trots op dit fraaie 

kunstwerk waar je ook nog lekker op zitten kunt ook!  De ondergrond van 

de bank wordt nog verder afgewerkt. Omdat er veel gebeurt in het Bultpark 

door weinig vrijwilligers duren sommige dingen wat langer. 

Mocht je, als vrijwilliger, af en toe of regelmatig iets willen doen in het 

Bultpark dan ben je meer dan welkom.  

Laat wat van je horen en kijk op onze site: www.bultparklelystad.nl. 

Nacht van de Nacht 

Op zaterdag 28 oktober worden er in Nederland volop activiteiten georganiseerd in het kader van de Nacht van de 

Nacht. Dankzij die activiteiten staan mensen stil bij het feit dat we wel heel veel energie gebruiken, onder andere voor 

verlichting. Nederland is het meest verlichte land ter wereld en dat is vanuit de ruimte heel goed te zien. Wij blijven 

echter met beide benen op de grond – we starten in de Ruiltuin waar kinderen weer een pompoen (beschikbaar 

gesteld door Kristen en Fokke Jonkman uit Lelystad), kunnen uithollen. Waxinelichtjes en lucifers zijn aanwezig en als 

het niet waait is zo’n ‘slinger’ van verlichte pompoenen en blije kinderen een prachtig gezicht.  

 

Op sommige plekken is het donker in het park. Goed opletten dus. Je loopt mee op eigen risico.  

Agenda    

datum tijd activiteit 

vrijdag 22 september 20.30 – 22.00 vleermuizen spotten,  

woensdag 4 oktober 09.00 nestkasten schoonmaken 

vrijdag 6 oktober 18.30 fotocursus Ringfoto Doornbos, start in Ruiltuin 

zaterdag 28 oktober 20.00 Nacht van de Nacht, start in Ruiltuin 

woensdag 1 november 10.00 – 12.00 zwerfafval opruimen 

zaterdag 4 november 09.00 – 12.00  wilgen knotten 

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

 

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