
Het Bultpark Ommetje Om.
Een woord vooraf,
Dankzij dit Ommetje om (ongeveer een uur tot vijf kwartier) maakt u kennis met het mooiste park van 
Lelystad. Het park dankt zijn naam aan de hoogteverschillen, de bulten. In het park liggen grote 
waterpartijen. Niet alleen aantrekkelijk om te zien maar ook de moeite waard voor watervogels, vissen (en 
dus ook vissers!), kanoliefhebbers en, je weet maar nooit, schaatsers.

Scootmobiel
De route is, soms is enig doorzettingsvermogen onmisbaar, geschikt voor rolstoelers en scootmobiels. 
Behalve de alternatieve route. 

Avonturiers
Voor de echte struiners is er een stukje alternatieve route die midden door echte Bultpark rimboe loopt. U 
komt het alternatief van zelf tegen in de routebeschrijving (punt 6 & 10).

Veel plezier !  (De nummers in de beschrijving komen overeen met de nummers op de plattegrond) 

Plattegrond

_______  de route  _______

_______  de alternatieve route  _______
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Start van het Ommetje Bultpark.

1. De route gaat van start bij school De Kring (Schouw 12). 

U kunt daar ’s avonds  gemakkelijk parkeren en er staan bomen genoeg om uw fiets aan 
vast te zetten.

2. Volg het fietspad richting dierenweide (ongeveer 50 meter)

3. Hier staat (links) het bordje START met twee QR codes ter informatie. Ga het tegelpad 
(linksaf) op dat ligt tussen het speeltuintje en de Dierenweide (beide rechts) en school De 
Kring (links). 

De dierenweide wordt inmiddels beheerd door een particuliere stichting. Langs het tegelpad pad 
staat nogal wat eetbaars zoals krent, zoete kers, boomhazelaar (net in de dierenweide), gewone 
hazelaar, tamme kastanje en verschillende walnoten.

4. Halverwege het tegelpad links ziet u de Ruiltuin. 

Hebt u tuinplanten over dan kunt u ze hier brengen en/of ruilen voor wat anders. De tuin 
wordt gerund door vrijwilligers

 
5. Bij de lantaarnpaal met het bordje Schouw 12 gaat u rechtsaf, het snipperpad op. 

Rechts knotwilgen (ooit begonnen als wilgentak), u komt ook langs een mooie walnoot. De 
snippers zijn afkomstig van snoeihout uit het openbaar groen. De meeste snippers worden 
gebruikt om energie op te wekken (centrale ten zuiden van de Landstrekenwijk) maar, zoals 
hier, ook om paden een natuurlijk aanzicht te geven.

6. Aan het eind van het snipperpad steekt u het fietspad over naar het snipperpad aan de 
overkant.

Hebt u al die waterlelies gezien? Dankzij baggerwerkzaamheden zijn stukken 
waterleliewortel door het water verplaatst. Veel van die stukken hebben wortel geschoten en 
versieren zomers het water.

Rechts het speelbosje, het Kraaienbosje met geheimzinnige, avontuurlijke paden en 
paadjes.

Een stukje alternatie route voor de avonturiers. U kunt hier over boomstammen en stenen 
klauteren, om tenslotte ook bij het houten bruggetje (links) uit te komen. 

7. Loop door tot u bij een houten bruggetje (links) komt. 

Rechts voor de brug staan een stuk of tien pruimenbomen met kleine gele en rode pruimpjes. 
Heerlijk als ze rijp zijn, ook om jam van te maken. Op de brug een doorkijkje (rechts) naar de 
Kopenhagenlaan (Hanzepark).

Ga de brug over en neem het pad langs het water aan uw linkerhand.
Hier en daar staat in het jonge, groene riet langs de waterkant nog oud, geel riet. Dat gebeurt 
bewust. In riet broeden verschillende vogelsoorten. 
Als die in het voorjaar terugkomen (het zijn trekvogels) dan is het jonge riet nog niet groot genoeg 
om een nest in te maken en dus gebruiken ze het oude riet. Wist u dat  Frans van der Stoep, die de 
vogels in het Bultpark inventariseert, al meer dan 40 soorten geteld heeft?
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8. Waar het klinkerpad overgaat in een tegelpad vindt u links een fraaie steiger. 

TIP: bekijk het Bultpark ook eens vanaf het water, hier kan dat! 
Vervolg het pad en bij de y - splitsing ziet u links nog een steiger. Houd links aan langs het water. 

9. Aan het eind van het pad komt u bij het fietspad Kempenaar – Schouw. 
Steek dit over en ga het asfaltpaadje op dat iets omhoog loopt en naar rechts buigt.

Links een mooie Catalpa (Trompetboom) en rechts een aantal rijk dragende appelbomen.

Bomenroute
Een aantal jaren geleden is er in het Bultpark een bomenroute uitgezet. In de Ruiltuin kunt u tijdens 
de openingsuren de routebeschrijving afhalen (gratis). Deze Catalpa is nummer 43 uit de route. U 
komt onderweg nog meer genummerde bomen van de Bomenroute tegen. 

10. Op het kruispunt van vier asfaltpaden gaat u rechtdoor, het asfaltpad langs het water.

Rechts bevindt zich een picknickset. Naast het picknickset begint het stukje alternatieve route voor 
de doorzetters. 

Kiest u voor deze alternatieve route dan volgt u een pad met houtsnippers, beginnend links 
van de picknicktafel verstopt tussen de struiken, licht omhoog tot u bovenop de heuvel komt. 
Ga NIET linksaf het schelpenpad af naar beneden, 's winters een geliefde roetsbaan voor de 
slee. U komt dan weer uit op het asfaltpad, het asfaltpad langs het water. Maar steek het 
schelpenpaadje over, ietwat links aanhouden vindt u het vervolg van de alternatieve route. 
Doorlopend door een dichte bossage komt u uit op een open plek met een picknicktafel. Aan 
uw rechterhand ziet u de moerascipressen, beschreven bij punt 12. Loop over het grasveld  
naar de asfaltpad en ga verder met de beschrijving (Houd het pad rechts aan) van punt 12.

11. Blijf het asfaltpad volgen, neem dus niet het schelpenpad omhoog.  

Na ongeveer 10 meter passeert u een grote walnotenboom (er staan verschillende walnoten 
en nog veel meer andere eetbare vruchten in het park zoals mispel, vlier, hazelaar (struik) en 
boomhazelaar (straatboom), braam, appel, peer, pruim. De gemeente heeft, op verzoek van 
het Bultparkcomité, in 2014 enkele tientallen fruitstruiken en een mini - boomgaard (bij 
nummer 18) aangeplant. Het duurt een paar jaar voordat deze struiken volop gaan dragen.

12. Na nog wat doorgelopen te zijn ziet u een bruggetje met daarvoor een splitsing.

Houd het pad rechts aan. Loop door tot u twee moerascipressen passeert (rechts) en sla dan het 
pad rechts in, direct na deze twee prachtige bomen.
U loopt nu op het bramenpaadje, vlak achter de tuinen van woningen in de Kempenaar maar dat 
ervaar je niet als zodanig.

13. Op de kruising het pad rechtdoor volgen (dus niet linksaf de wijk inlopen)

Loop eerst wél een piepklein stukje het schelpenpad rechts op om de nummers 38 (veldesdoorn – 
Acer campestre) en 39 (Noorse esdoorn – Acer platanoides) van de bomenroute te bewonderen. 
Loop terug naar het pad waar u vanaf kwam en sla nu rechtsaf. U loopt na 20 meter onder een grote
wilg door. 

14. Aan het eind van het pad bij een driehoek met drie klinkerpaden het rechtse pad 
aanhouden.

Rechts ziet u weer het picknickset of bank en recht voor u uit staan een paar prachtige smal 
groeiende Italiaanse populieren ( Populus nigra ‘Italica’). Links de hondenspeelplaats omzoomd door
een heg.
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15. Loop het pad verder af. Steek de viersprong over.

In de bocht een mooi uitzicht over de plas richting Gondel. Vlak voor de houten brug staat nummer 
27 uit de bomenroute, een paar zuilvormige eiken (Quercus robur ‘Fastigiata’).

16. Ga de brug over, ga op het kruispunt rechtdoor. Niet het pad naar Gondel 29 inslaan 
maar gewoon doorlopen.

17. Ga het eerste asfaltpaadje links op (voor de cipressen, nr. 18 uit de Bomenroute en 
tegenover nr 19 ) .

18. Na ongeveer 30 meter gaat u het schelpenpaadje links op dat omhoog loopt. De bult 
op.

Hier staan alle fruitsoorten die ook in het park, maar dan als struik, zijn aangeplant door de 
gemeente Lelystad. Geniet ervan in de lente als de bomen bloeien en natuurlijk als de vruchten rijp 
zijn!

19. Volg het pad naar beneden en houd links aan. 

U komt langs het bord Bultpark – Smulpark met daarop bijna alle eetbare soorten die in het Bultpark 
groeien. Links (tussen het water en het fietspad) een strook gras die pas laat in het seizoen gemaaid
wordt vanwege de orchideeën die er groeien. Langs het fietspad staan een grote mispel en een paar
vlieren (beide eetbaar). U gaat daar niet langs. 

20.Ga de brug over, volg het fietspad tot u weer bij uw auto of fiets bent.

TIP :
Loop dit ommetje niet alleen op een mooie, warme zomeravond, maar ook op een heldere winterdag
als er verse sneeuw ligt, in de (na-)zomer als er allerlei vruchten rijp worden, in de herfst als de
bladeren tientallen kleurschakeringen laten zien en natuurlijk in de lente als de bomen en struiken in
het park uitlopen en bloeien.

www.bultparklelystad.nl

mailto:info@bultparklelystad.nl

Het Bultparkcomité

Deze route beschrijving, zonder foto's, is via onze site onder  button -Thema's/Ommetje Om-gedownload.
De versie is bedoelt om als de rijk geïllustreerde versie problemen geeft bij het downloaden vanwege de grootte.
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