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Natuurwerkdag 

Voor het eerst nam Stichting Bultparkcomité deel aan de Natuurwerkdag op 4 
november. Het is een landelijke dag die georganiseerd wordt door 
Landschapsbeheer. Op verschillende locaties in Lelystad werd er gewerkt en nu 
dus ook in het Bultpark. Het was prachtig weer toen twaalf mensen aan het werk 
gingen: knotwilgen werden geknot, het NIP en de scheepsbank onder de 
burgemeesterboom werden twee keer in de olie gezet (laat de winter maar 
komen!), er werd schors aangebracht op een struinpad en onder de klimboom, 
en een bijenstrook werd opgeknapt. Reken maar dat dat een voldaan gevoel (en 
hier en daar een beetje spierpijn!) gaf aan het eind van de ochtend! 

Nieuwe vrijwilligers 

We waren als Bultparkcomité ontzettend blij met vier nieuwe vrijwilligers die op de Natuurwerkdag de handen uit de 
mouwen hebben gestoken: de dames Wil van Kessel en Eef den Besten en twee heren: Cees Verweij en Ron 
Diepenbroek. HARTELIJK WELKOM en hartelijk dank voor al het werk dat jullie verzet hebben!! 

Schoonmaakactie  

Op 1 november werd het Bultpark weer schoongemaakt door een 
enthousiaste groep van school De Albatros onder leiding van juf Linda en 
een aantal vrijwilligers met grijpers en zakken. Wat een leuke groep was dat!  
Negen zakken afval waaronder een pak oude Flevoposten uit 2012 (nog 
prima leesbaar!), 10 eurocent (de vinder was de koning te rijk!) en visgerei 
met enge haken. Gelukkig kan dat geen kwaad meer!  
 
 

Nacht van de Nacht   

Net als vorig jaar was de Nacht van de Nacht, georganiseerd samen met het IVN, een groot succes ondanks regen en 
(harde) wind. Ongeveer 40 deelnemers genoten van spannende en minder spannende paden in het Bultpark en van 
de leuke intermezzo’s onderweg: Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland over vleermuizen, Frans van der 
Stoep, Bultparkrand-bewoner en vogelkenner over uilen, en Ger Postma (Verhalenvertellers) met een prachtig verhaal 
over twee (nep)tijgers. Na afloop was er de traditionele pompoensoep. Kirsten en Fokke Jonkman schonken de 
pompoenen voor de soep én de pompoenen die voorafgaand aan de wandeling uitgehold werden. 



Nestkasten 

De nestkasten, die in het Bultpark hangen worden weer schoongemaakt en, waar nodig, gerepareerd of vervangen. 
Nestkasten zijn ook ’s winters belangrijk: tijdens koud en slecht weer vinden vogels beschutting in de kasten. En in de 
lente worden ze weer gebruikt als broedwoning.  

Prieel 

In de voormalige fietsenwinkel van Meerens was enige tijd ‘t LAPP (Lelystads 
artistiek participatie platform) gevestigd. Buiten het gebouw, in het Nelson 
Mandelapark, had ‘t LAPP destijds een stadstuin aangelegd en een prieel 
gebouwd. Door verkoop van dat deel van het centrum moest ‘t LAPP verhuizen. 
Stichting Bultparkcomité mocht uiteindelijk het prieel hebben en we zijn ‘t LAPP 
daar zeer dankbaar voor. Tom en Peter van Stichting Bultparkcomité hebben het 
prieel, samen met de vrijwilligers Eerke en Ben van ‘t LAPP, afgebroken (gepiept in 
een dik uur). De gemeente (dank!) bracht het hout naar de Ruiltuin en daar is de 
boel opgeslagen. Mooie actie zo met elkaar! Het is de bedoeling dat het prieel 
geplaatst wordt in het Bultpark, over de lange brug links, waardoor er een leuke 
ontmoetingsplek ontstaat. 

Jubileumbomen 

Op 22 maart zijn er jubileumbomen geplant in het Bultpark. Op 22 november is de tweede actie. Tegenover 
dierenweide De Knotwilg komen drie hoogstamfruitbomen te staan en over de lange brug in het Bultpark nog eens vijf 
stuks. Zonder de medewerking van de gemeente was dat ons niet gelukt: de gemeente bestelt de bomen, graaft de 
gaten en plaatst de palen! Het Bultparkcomité doet de organisatie en alles wat daar bij hoort. Over een paar jaar 
dragen de bomen volop vruchten - voor iedereen! Ook vertegenwoordigers van de SGL (Scholengemeenschap 
Lelystad), die dit jaar 50 jaar bestaat, planten een boom! 

Essen 

Het (piepkleine) essenbosje tegen de Kogge aan is gekapt. De bomen hadden last van essentaksterfte waarbij een 
schimmel de vochttoevoer verstoort: takken gaan dood en breken gemakkelijk af. Vallende takken kunnen gevaarlijk 
zijn en dus… Op de plek van de essen komt een rode beuk te staan. Na een aantal jaren vormt die een prachtige 
blikvanger!!  

Paden 

De gemeente heeft in oktober de paden opnieuw geasfalteerd. DANK! Wat zijn de paden opgeknapt. Geen hobbels 
en bobbels meer zodat ook mensen die zich wat minder gemakkelijk bewegen het park weer prima in kunnen. De 
randen zijn inmiddels aangevuld, Hopelijk wil het graszaad nog kiemen maar veel groei zit er voor de winter denkelijk 
niet meer in. 

Snoeien 

De gemeente gaat het plantvak achter Kempenaar 02 en 04 snoeien. 

Agenda    

datum tijd activiteit 

vrijdag 17 november 09.00 – 12.00 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. 
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