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Na de warme, schitterende zomer hebben we de afgelopen 
weken kunnen genieten van prachtige nazomerdagen. In het 
Bultpark is het op zulke dagen drukker dan normaal en dat 
is geen wonder. Veel mensen denken dat ‘vandaag is het 
misschien wel de laatste mooie dag’ en dus moet je daarvan 
nog even profiteren en genieten.

Eden

Eden is een internationaal tuintijdschrift. Een redacteur/fotograaf, Gert Tabak (bekend bij tuinfanaten) is bijna drie kwart dag in 
het Bultpark op bezoek geweest om onze verhalen te horen, foto’s te maken en meer. Hij was enthousiast (en wij ook!). Het is de 
bedoeling dat de reportage in een van de nummers in 2019 verschijnt.

5 jaar

Stichting Bultparkcomite bestaat in oktober 5 jaar. Waar blijft de tijd. Ter gelegenheid van dat jubileum (weliswaar een piepklein 
jubileum maar toch) hebben we een hoogstam fruitboom in het Bultpark geplant. Op die manier heeft iedereen plezier van ‘ons’ 
jubileum.

Bultparkgroenproject

Tussen de gymzaal bij de Kring en de Lepelaar willen het IVN afdeling Lelystad en Stichting Bultparkcomite een groenproject reali-
seren dat bestaat uit vier onderdelen: een Pluktuin(kruiden en bloemen), 3 Blije Bijen Borders (lente, zomer en herfst) met vaste 
planten, een Tiny Forest: Lelystadse bossen in miniformaat en Lekker Lelystad met bijna alle eetbare bomen en struiken die in 
Lelystad groeien en waarvan je mag plukken.

Er is inmiddels een impressie van het project gemaakt. Bewoners rond het park krijgen die tzt in de bus+ een flyer waarmee we 
vrijwilligers (er hebben zich al vijf vrijwilligers gemeld!)willen werven. Er komt een inloop waar je terecht kunt met je vragen. De 
datum staat nog niet vast. 

Je zult in de volgende nieuwsbrieven ongetwijfeld vaker over het project lezen!



Hondenspeelplaats

De hondenspeelplaats in het Bultpark is aan zijn eind. De boel is stuk en/of verrot. We  gaan kijken of we de speelplek weer in ere 
kunnen herstellen.

Nacht van de nacht

Op 27 oktober is het weer de landelijke Nacht van de Nacht. Ook wij doen mee. Op deze dag, of beter gezegd, avond staan we stil 
bij het gebruik van energie. Zuinig met energie, we hoeven je er niks over te vertellen! In veel gemeenten gaat een deel van de 
verlichting uit. Om 19.00 uur ben je welkom in de Ruiltuin. We gaan daar, het is al bijna een traditie, pompoenen uithollen voor 
de wandeling. Om 20.00 uur gaan we wandelen. Echt donker wordt het niet in het park door de verlichting er omheen maar een 
bijzondere sfeer is er wel. Onderweg vertelt Marijke Verbraaken wat over het nachtelijk leven van de dieren in het park. Ergens 
halverwege worden er ook verhalen verteld bij een vuurtje. Na afloop is er pompoensoep. De deelname is gratis en iedereen is 
welkom. Vooral kleine(-re) kinderen vinden het leuk (de pompoenen uithollen) en spannend(wandelen door het donkere park).

Bultpark in gedichten

Doree de Kruijk en Stichting Bultparkcomite hebben dit voorjaar een wedstrijd ‘Het Bultpark in gedichten’ onder leerlingen van 
middelbare scholieren uitgeschreven. Dat leverde enkele tientallen mooie, leuke en aardige gedichten op. Een deskundige jury, 
bestaande uit Doree de Kruijk, Floor Koedam en Jeannette van Loenhout, koos de tien mooiste uit. De gedichten zijn afgedrukt op 
een trespa bordje en de bordjes zijn op de leuningen van tien parkbanken in het Bultpark geschroefd. Zo is er een leuke gedich-
tenroute ontstaat. Van de route wordt een foldertje gemaakt. In de volgende nieuwsbrieven tref je steeds een of twee van deze 
gedichten aan + een foto van degene die het gemaakt heeft. Uiteraard worden de foto’s weer gemaakt door onze Bultparkhoffoto-
graaf Tom Wanner!

Vleermuiskast voor Bultpark

Het Bultpark is een natuurrijk park waar bijvoorbeeld meer dan 
50 vogelsoorten leven of langskomen maar waar ook volop 
vleermuizen, en dan vooral de dwergvleermuis, die past in een 
luciferdoosje, voorkomen. Ze maken, als de schemering valt, 
jacht op insecten als muggen en ander klein spul, honderden 
insecten per nacht per vleermuis!

Rene Spaargaren uit Almere bood Stichting Bultparkcomite 
onlangs een (gratis) vleermuizen kast, met ruimte voor tien-
tallen (dwerg-)vleermuizen aan en inmiddels is de kast, op 
een 5 meter hoge paal, geplaatst aan de waterkant achter de 
bungalows in de Kempenaar. Niet alleen de moeite waard 
voor vleermuizen maar ook een mooie kast, gemaakt door 
vrijwilligers van Landschapsbeheer Flevoland, om te zien. 

Agenda
Wanneer Starttijd Activiteit

Zaterdag 27 oktober  20:00 uur Nacht van de nacht

Zaterdag 3 november 09:00 uur Natuurwerkdag in Bultpark

Vormgeving Dirk Lodder  - Foto’s Tom Wanner - 15 oktober 2018


