
 

 

 

 

 

Ook in het Bultpark heeft de droogte 'toegeslagen'. Het 

fruit blijft aan de kleine kant (fruit bestaat voor een 

groot deel uit water en daar was - en is op dit moment, 

de derde week van augustus - een groot tekort aan). 

Ook aan bladeren en bloemen is er (nog) weinig te 

oogsten. Hier en daar hebben bomen een flink deel van 

hun blad laten vallen omdat ze onvoldoende vocht 

konden opnemen. Met al hun blad overleven ze niet 

maar met minder blad wel. de natuur regelt het, heel 

gewoon, zelf! Veel bramen zijn verdroogd voordat ze goed rijp waren en dat is jammer 

voor mensen en dieren. 

 

De walnoten lijken niet of nauwelijks te lijden te hebben gehad onder de droogte. De 

meeste bomen hangen vol met groene bolsters. Het duurt nog wel even voor de noten 

rijp zijn. 

 

De bijenstroken doen het aardig dit jaar, zeker na de paar 

regenbuitjes die gevallen zijn. Op zonnige dagen wemelt het 

er van de insecten. Heel opvallend is het grote aantal witjes 

(vlindersoort). Onder de 'oude' planten zie al weer jong spul 

opkomen, gekiemd en gegroeid uit de zaden die de oude 

planten hebben laten vallen.  Meer moeite hebben de 

plukstroken, speciaal ingezaaid voor mensen die graag in hun 

eigen park ene bosje bloemen willen plukken. 
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Richard en Ineke Terstroot ontdekten een groepje zilverreigers in het Bultpark. Best 

bijzonder. Je zult altijd zien dat je dan net te laat bent (of de vogels zijn te snel, dat kan 

natuurlijk ook) met het maken van een foto. Jammer want zo'n groepje zilverreigers bij 

je in de buurt, is en blijft een prachtig gezicht. Dank voor jullie mailtje Ineke en Richard!  

 

Van Waterschap Zuiderzeeland hebben we een bijdrage ontvangen waarvoor we drie 

waterborden kunnen laten maken voor het Natuur Informatie Punt (NIP). Ook kregen we 

geld voor het maken van een brochure over het leven in het Bultpark. We houden je op 

de hoogte. 

 

Op zaterdag 3 november kun je weer aan de slag in het Bultpark op de Natuurwerkdag. 

Samen lekker buiten bezig zijn! Wat een voldoening (+ een beetje spierpijn!) geeft zo'n 

dag.  

 

Zaterdag 27 oktober: Nacht van de Nacht in het Bultpark. Noteer de datum alvast in je 

agenda. Pompoenen uithollen, wandelen in het donker, een spannend verhaal, ritselende 

dieren in het struikgewas, pompoenensoep... 

 

Op 23 augustus bezochten wethouder Nellie den Os en gemeenteambtenaar Hein van 

Rijn ons Bultpark. Na een kennismakingsgesprek maakten we een wandeling van een uur 

door het park. Ze waren enthousiast (en wij over hun bezoek)! 

 

Het prieel en de banken eronder wordt druk gebruikt. Onlangs 

vierde iemand haar 60e verjaardag onder het prieel. Ouders met 

kinderen eten er een broodje, jongeren kletsen met elkaar en 

mollen de boel soms.  

 

 

 

 

In het park zijn drie stekken van de Klasemawilg, die ooit als piketpaaltje 'geplant' werd 

in 1950, gepoot. Het is de bedoeling dat er drie knotwilgen uitgroeien. Helaas is er 1 

gesneuveld door vandalisme.  

 

Wanneer Starttijd Activiteit 

Zaterdag 27 oktober 20:00 Nacht van de nacht 

Vormgeving Harm – Foto’s Tom Wanner - datum 


