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De ANWB (zie de Kampioen van juli) 
heeft per provincie het allermooiste 
park uitgekozen. We waren blij verrast 
dat het voor de provincie Flevoland het 
Bultpark was! En als je leest waarom 

dan word je er een beetje verlegen van. Natuurlijk weten we 
dat het Bultpark het mooiste park van Lelystad is maar van 
Flevoland? Kijk zelf in de Kampioen voor het hele verhaal!

In 2018 stonden we als Stichting Bultparkcomite op de motiemarkt met ons plan voor het Bultpark Groenproject. Later stelde de 
gemeenteraad er een budget voor beschikbaar en het resultaat kun je zelf zien in het park. Het leek ons leuk en goed om de 
gemeenteraad te laten zien wat we met het geld gedaan hebben. En ze kwamen, met burgemeester Ina Adema. Een kleine fiets-
tocht door het park en tot slot kijken bij het Bultpark Groenproject. Ze waren onder de indruk, temeer daar alles door vrijwilligers is 
gedaan (en wordt gedaan: het onderhoud).

Bultpark Toppark!



Lekker

In het Bultpark Groenproject staat de Blije BijenBorder voor de 
zomer in volle bloei. Ook de bijenstroken bloeien overdadig. 
Dat constateerde ook Margriet Brouwer van Landschapsbeheer 
Flevoland die poolshoogte kwam nemen. Het sortiment van de 
bijenstroken komt niet helemaal tot zijn recht maar daar storen 
insecten zich niet aan. Het komt ook omdat de grond vol zit met 
(vooral) zaden van de mosterd (gele bloem) en bladrammenas 
(wit). De ‘peultjes’ van de bladramenas, een soort pijlpuntjes, 
smaken overigens heerlijk en zijn vers eetbaar. Ze smaken naar 
radijs en, hoe kan het anders, naar rammenas.

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder - Foto’s Tom Wanner - 15 juli 2019

De SGL heeft een bijzondere afdeling: het Technasium. Leerlingen plegen onderzoek in opdracht van de provincie, gemeenten, 
instellingen en bedrijven. Ze komen aan de hand daarvan (eventueel) met voorstellen. 
Eerder heeft Stichting Bultparkcomite gevraagd of ze eens wilden kijken welke doelgroepen er nog niet aan hun trekken komen in 
het Bultpark. Donderdag 4 juli presenteerden 5 groepjes leerlingen hun ideeën aan enkele bestuursleden. En die waren blij verrast. 
Het ‘regende’ aardige ideeën!
De leerlingen hadden er werk van gemaakt. Zo werden er vraaggesprekken met jongeren en oudere bezoekers gehouden, leerlin-
gen hadden meermalen goed rondgekeken in het park en ook de presentaties waren vaak leuk en interessant..
We gaan kijken welke ideeën ons het meest aanspreken en wat haalbaar is. Geld is bij ons altijd een probleem, we zijn afhankelijk 
van bijdragen van derden. We houden ons dan ook aanbevolen voor de inhoud van oude sokken en dergelijke!

Technasium

Delegatie gemeente Urk

Op maandag 1 juli bezocht een delegatie uit Urk, onder leiding 
van wethouder Freek Brouwer, het Bultpark om te zien en te 
horen hoe wij hier de dingen aanpakken. Ze hadden maar even 
tijd maar bleken, toen we een keer in het park rondliepen, 
geen haast te hebben en ze verzetten hun volgende afspraak 
naar een later moment.

Hazelaar

In het begin leek het alsof de hazelaars in het park nauwelijks 
vruchten droegen maar nu ze (de vruchten) groter zijn gegroeid 
blijkt dat enorm mee te vallen. De hazelaarbloemen worden 
bestoven met behulp van de wind. Daarom bloeien ze vroeg, 
voor het blad aan de struik zit, anders heeft de wind geen vat 
op de bloemen!

Nieuw rupsensoort in het Bultpark

Het klimaat verandert, we ervaren dat regelmatig. Dat betekent 
ook dat er dieren uit andere streken nu ook in ons land kunnen 
leven. Maar de rups die onlangs ontdekt werd in het Bultpark, 
op een berk bij de ingang naar de dierenweide, is een heel 
bijzondere: de Rupa Pol-o-naise oftewel de polonaiserups. De 
moeite van het bekijken waard! 
Het is een grapje van Anton Bakker die de rupsen maakte van 
fleurige knijpers. Ze blijven in de boom zitten zolang ze met 
rust gelaten worden.

Eetwandeling

Op 6 september wordt er een eetwandeling georganiseerd. 
Start om 19.00 uur. Deelname is gratis. Je maakt de wandeling 
onder leiding van Lenie de Wilde en Peter Kouwenhoven.

TAI CHI in het Bultpark

In de zomermaanden worden er in het Bultpark open Tai Chi en 
Qi Gong lessen gegeven bij het prieel tegenover de dierenwei-
de achter school de Kring (Schouw, voor de school kun je parke-
ren). Dit zijn de data: zondag 21 juli (10.00 uur), woensdag 31 
juli (13.30 uur), woensdag 14 augustus (13.30 uur) en zondag 
25 augustus (13.30 uur). Trek gemakkelijk zittende kleding aan, 
voor drinken/thee wordt gezorgd. De lessen worden verzorgd 
door Eerke Sijsling, kijk ook op www.taichitaolelystad.nl. Een les 
kost 5 euro. Als het regent gaat het niet door. 


