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Op 23 augustus is de landelijke vleermuizendag en daar doen 
we, als Stichting Bultparkcomite, ook aan mee. In het park 
komen verschillende vleermuissoorten voor. Om 21.00 uur gaat 
de de zon onder, tegen 21.30 uur kunnen we dan de eerste 
vleermuizen spotten. Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer 
Flevoland kan er alles over vertellen (en dat doet hij dan ook 
de 23e). Je bent hartelijk welkom om 20.45 uur in de Ruiltuin 
voor een bakkie of een frisje + een inleidend verhaaltje van 
Jeroen. Vooral kinderen vinden vleermuizen spotten spannend. 
Jeroen neemt zijn batdetector mee zodat hij niet alleen kan la-
ten horen dat er een vleermuis in de buurt zit maar ook welke 
soort dat is. Iedere soort maakt namelijk zijn eigen geluidje. 
Deelname is gratis en voor niks.

Vleermuizen spotten

Het is even wennen dat de dagen alweer een stuk korter zijn 
dan twee maanden geleden. Ook in het Bultpark kun je zien 
dat de herfst in aankomst is al kunnen september en oktober 
nog prachtige nazomermaanden zijn, waarin volop te genieten 
valt. Wat steeds weer opvalt is het grote aantal walnoten en 
hazelnoten. Nu nog onrijp maar binnenkort zijn de eerste ha-
zelnoten te oogsten. Ze vallen, als ze rijp zijn, uit hun omhulsel 
op de grond. Laat ze niet te lang liggen want door het liggen 
op de grond gaan ze muf smaken. Bovendien zijn er dieren die 
van hazelnoten houden, maar troost je, ze komen voldoende 
aan bod, ook als liefhebbers een deel van de noten oogsten. 
Hazelnoten hebben soms een gaatje: de hazelnootboorder 
heeft dat op zijn, of beter haar, geweten. In de noot wordt een 
eitje gelegd, de larve die uit het eitje komt, eet de inhoud op 
en wat rest is een leeg omhulsel.



Watermerk ziekte in wilgen

Als je voor het hondenstrandje langsloopt richting Kogge/Gondel zie je 50 meter verderop een paar grote wilgen staan waar volop 
watermerkziekte inzit. Je kunt de ziekte herkennen aan de takken met bruin blad. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie 
Brenneria die de transportvaten, waardoor water en voeding naar takken en bladeren getransporteerd worden, verstopt. Het blad 
verwelkt, wordt bruin en verschrompelt. Het blad kan lang aan de boom blijven zitten. Na een aantal jaren leidt de aantasting tot 
de dood van de bomen. Zonde. Het duurt jaren voordat je weer zulke mooie, grote bomen hebt! Heel apart is dat de ziekte (nog) 
niet voorkomt in knotwilgen.

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder - Foto’s Tom Wanner - 12 augustus 2019

Op 6 september wordt er weer een eetwandeling door het 
Bultpark georganiseerd. Start om 19.00 uur in de Ruiltuin. In het 
park groeit van alles dat eetbaar is. Tijdens de wandeling kom 
je er langs en kun je met eigen ogen en een beetje hulp van 
de begeleiders, al dat lekkers ontdekken! Je wandelt met Lenie 
de Wilde en Peter Kouwenhoven. Ook aan deze wandeling zijn 
geen kosten verbonden. Vraag niet hoe het kan maar profiteer 
er van!

Eetwandeling

Picknickset

Een picknickset bij de Gondel was gedeeltelijk vernield. De gemeente was eerst van plan om het weg te halen maar vroeg 
Stichting Bultparkcomite om er eens naar te kijken. En we (enkele vrijwilligers) hebben hem weer gerepareerd. Het lange gras 
onder de banken werd weggehaald en vervangen door schors. Het ziet er niet uit als nieuw maar wel als heel acceptabel. De 
gemeente betaalde het hout en het ijzerwerk.

Fotoplek

Folders

Over diverse Bultparkonderwerpen zijn mooie brochures uitge-
geven. Een lust voor het oog maar en kleven ook wat ‘maars’ 
aan. De brochures zijn duur en geld is bij Stichting Bultpark-
comite altijd een probleem. Maar ook het milieu speelde een 
grote rol bij het nemen van een nieuw besluit. Voortaan maken 
we een eenvoudige (maar, mede dankzij het vakmanschap van 
Cicero Color (Dirk Lodder) uit Almere, o zo smaakvolle!) folder 
(A4 in drieën gevouwen). Uitgebreide info kunnen belangstel-
lenden dan vinden op de website van Stichting Bultparkcomite 
(www.stichtingbultparkcomite.lelystad). We sparen papier, de 
website wordt er leuker van en de kosten blijven lager. Het is 
dat het slecht gaat met insecten maar anders zou je kunnen 
zeggen: ‘Dat zijn drie vliegen in een klap!’. (Vliegen zijn ook 
insecten, vandaar).

Teleurstelling

De plukweides zijn dit jaar geen succes. De hoeveelheid pluk-
bloemen is klein. Misschien dat opgekomen zaden van vorig 
jaar + de droogte een rol hebben gespeeld. Een ding is duide-
lijk: volgend jaar moet het anders. Maar hoe? Dat is nog een 
vraag!

Na de schoonmaakacties met schoolkinderen wordt er altijd 
een foto gemaakt op en bij een plek met een paar populieren-
stammen. De plek was inmiddels helemaal begroeid, o.a. met 
bramen, en daardoor nagenoeg onbruikbaar. Vrijwilligers heb-
ben de boel schoongemaakt en opgeruimd en zo is het weer 
een prima plek voor de grote schoonmaakactiefoto!
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Pluktuin

Vers en gedroogdKruiden kun je prima drogen. Maak er kleine bosjes van 

en doe er een elastiekje omheen. Omdat de stengels 

tijdens het drogen krimpen wordt het bosje dunner. 

Het elastiekje houdt de stengeltjes bij elkaar. Hang 
de bosjes op op een koele, droge plek. Niet in de zon, 

dan gaat er veel smaak en aroma verloren. Bewaar de 

gedroogde kruiden in afsluitbare potjes in het donker 

en zet er op wat er in zit!

Internet
Op internet vind je meer soorten kruiden en meer 
toepassingen. 

Vast
Alle kruiden in de PLUKTUIN zijn vaste planten, ze komen 

dus in principe ieder jaar weer terug. Eenjarige kruiden 

zoals basilicum moet je ieder jaar opnieuw zaaien.Kijk ook op www.bultparklelystad.nl voor meer info 

over de PLUKTUIN.

Stichting Bultparkcomité Lelystad

In het Bultpark is altijd wat te zien!
Iedere dag, in ieder seizoen! 

Stichting Bultparkcomité Lelystad

Het Bultpark is het natuurrijkste park van Lelystad en 

ligt tussen de woonwijken Kempenaar, Kogge, Gondel, 

Schouw en Hanzeborg.
Stichting Bultparkcomite probeert, samen met vrijwilligers, 

het park nog mooier te maken. Daarom: in het Bultpark 

is ook altijd wat te doen. Wil je af en toe een handje 

meehelpen? Meld je dan aan! info@bultparklelystad.nl 
Wil je wat doneren?Dit is ons banknummer bij de Triodosbank: 

IBAN NL17 TRIO 0391 1592 16 ten name van Stichting 

Bultparkcomite Lelystad.
De PLUKTUIN is geen PIKTUIN. Laat de 
planten daarom staan!
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De PLUKTUIN is een onderdeel van het Bultpark Groenproject, dat voorjaar 2019 gerealiseerd kon worden dankzij veel 
vrijwilligers en financiële bijdragen van gemeente Lelystad, IVN afdeling Lelystad, Natuur- en Milieufederatie Flevoland, 
Stichting Bultparkcomite en enkele particuliere giften.

Locatie
De plek voor het Bultpark Groenproject is heel bewust gekozen: vlakbij een heel druk kruispunt van fietspaden en goed in het 
zicht (ook een stukje sociale controle). 
Het totale project is ongeveer 850 m2 groot. Naast de PLUKTUIN vind je er het Bultpark Buurtbos, een educatief project van 
IVN afdeling Lelystad. In het Buurtbos groeien verschillende bomen en veel struiken die je ook in de Lelystadse bossen kunt 
vinden. En verder kun je genieten van drie Blije BijenBorders (lente, zomer, herfst) met vaste planten voor bijen en andere 
insecten en tenslotte Lekker Lelystad met planten met eetbare vruchten (soms ook de bloemen), die je kunt vinden in het 
Lelystadse gemeentelijke groen en het mooie is: jij mag er van plukken!

Pluktuin
De PLUKTUIN: lekker, je stapt van je fiets, plukt wat munt en een kwartiertje later geniet je van een kop verse muntthee!
De PLUKTUIN bestaat uit een aantal bakken die variëren qua grootte en hoogte. De grootste bak (3 x 3 meter) wordt ieder 
voorjaar (april) ingezaaid met plukbloemen. De PLUKTUIN meet ongeveer 70 m2 waarvan 25 m2 beplant is met kruiden.

Bank
In de PLUKTUIN staat een forse bank, gemaakt van hout van een tamme kastanje uit het Bultpark. Het geld voor de bank 
kregen we van de dames Frie. Een mooi voorbeeld van een kringloop, al is het maar een heel kleine. Hij zit prima en op een 
zonnige dag is het daar goed toeven. En met een beetje geluk ‘vang’ je af en toe wat kruidengeuren op uit de PLUKTUIN!

PLUKTUIN - onderdeel van het BULTPARK GROENPROJECT (Rigastraat/Schouw 12) 

Dit informatieblad is een uitgave van Stichting het Bultparkcomité Lelystad

Kruiden en bloemen plukken voor jezelf.
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