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Op woensdag 30 oktober werd er weer een schoonmaakactie 
georganiseerd in het park. Groep vijf, met juf Victora, van de 
Lepelaar ging met een aantal vrijwilligers op pad en het resul-
taat was vijf volle zakken. De gemeente was bereid om die op 
te halen. Ze stonden nog maar net op de afgesproken plek en 
daar was de gemeente al. DANK!

2 November zijn er 25 vrijwilligers aan de slag gegaan in het 
Bultpark. Paden werden van nieuwe houtsnippers (beschikbaar 
gesteld door de gemeente en aangevoerd door de fa. Schlepers) 
voorzien en de wilgen aan de kant van de dierenweide wer-
den geknot. Al met al een behoorlijke klus! De wilgentakken 
werden onder meer versleept door 8 scouts die van de dunne 
takken een hut en een takkenril in het Kraaienbosje bouwden. 
Na afloop mochten ze voor thuis een nestkastje timmeren en 
dat was een groot succes. Het weer viel, buiten een plensbui, 
gelukkig mee

Schoonmaakactie Hondenspeelplaats

We hebben tijdens de Motiemarkt in het Stadhuis h 1500,00 
gekregen om de hondenspeelplaats in het park te renoveren. 
We hopen dat deze winter voor elkaar te krijgen, ook al omdat 
het geld in 2019 besteed moet zijn! 

Dam- en schaakbord

We hebben van de gemeente geld gekregen om een dambord 
en een schaakbord aan te schaffen voor buitengebruik. We 
gaan ze aanbrengen op de tafels onder het prieel maar zoals 
het er nu uitziet doen we dat pas in de lente omdat het animo 
om te dammen of te schaken in de winter niet zo groot zal 
zijn. Het was een idee van leerlingen van het Technasium van 
de SGL. Uiteraard moet je zelf zorgen voor de stukken en een 
medespeler!

Ruim 200
De oplage van deze nieuwsbrief groeit gestaag: we 
zitten dik boven de 200 exemplaren!



Nieuwe planten

In het Bultpak Buurtbos is de beplanting onlangs wat aange-
vuld met 10 stuks kardinaalsmutsen (geen echte maar met de 
heester die zo heet), 10 stuks gewone liguster (geuren sterk in 
de avond en lokken zo nachtvlinders), 25 stuks bottelrozen (op 
het dijkje rond de lesruimte) en 3 stuks hulststruiken. In Lekker 
Lelystad werd een rode hazelaar vervangen. Er worden ook nog 
wat kruipwilgen geplant in het Buurtbos.
In de Blije BijenBorders zijn de dode planten vervangen door 
nieuwe. We mochten van de gemeente het plantmateriaal be-
stellen omdat we nog wat budget over hadden van de aanleg.
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Afvalbak

FoldersNacht van de Nacht

Zaterdag 26 oktober werd er een donkerwandeling door het 
Bultpark georganiseerd. Zo’n 30 kinderen en 20 volwassenen
deden aan de wandeling mee. Lies van Keulen vertelde een 
verhaal en Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland 
vertelde over het nachtleven van de otter, bever en vleermuis. 
Vooraf konden kinderen (en een enkele volwassene die dat 
heel graag wilde) een pompoen uithollen. Gelukkig waren er 
waxinelichtjes op een batterijtje want het woei behoorlijk. 
Niets is zo frustrerend als je ‘lampion’ steeds uitwaait! 
De pompoenen werden, net als vorig jaar, weer beschikbaar 
gesteld door Anja en Dennis van de Weerd waarvoor ook dit 
keer weer heel hartelijk dank! 

We zijn als Stichting Bultparkcomite bezig met een serie 
leuke, maar qua uitvoering, eenvoudige folders. Dankzij het 
professionele layout werk van Dirk Lodder van Cicero Color uit 
Almere zien ze er toch spic en span uit! Er zijn er inmiddels 
vier verschenen: Bultpark Buurtbos, Pluktuin, Dieren wonen in 
het Bultpark en het Bultpark Groenproject. Als we ping krijgen 
volgen er nog 3: Lekker Lelystad, Bollen en knollen en Bijen, 
hommels en vlinders. Tijdens openingsuren kun je ze afhalen in 
de Ruiltuin. Ook liggen ze op de Bultparkplank in het Stadhuis. 
Als de serie compleet is zijn ze ook af te halen in de Duurzaam-
heidswinkel aan het Stadhuisplein.

Pluktuin

Het idee was aardig: maak van de Piktuin weer een Pluktuin. 
Heb je kruidenplanten over, breng die op zaterdag 2 november 
(Natuurwerkdag) dan naar de Pluktuin. Helaas werd het pers-
bericht niet opgepikt en was het resultaat nul. Jammer! We 
hebben op dit moment geen (financiële) mogelijkheden om 
de gepikte planten te vervangen.

De Ruiltuin had hem over en wij konden hem goed gebruiken: 
bij de ingang van de openlucht lesruimte staat een fleurige, 
rode afvalbak. Niet voor het mooi maar voor het nut.

Banknummer
Omdat ping bij onze Stichting altijd een probleem is 
vermelden we tegenwoordig op foldermateriaal en 
dergelijke ons banknummer: NL17 TRIO 0391 1592 16 
ten name van Stichting Bultparkcomite in Lelystad. 
Je weet tenslotte maar nooit! Wanneer gulle gevers 
willen weten waaraan hun geld besteed gaat worden 
dan kan dat.
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Dieren
wonen
in het
Bultpark

er zijn nestje, de egel houdt er zijn winterslaap en aller-
lei insecten zitten veilig en beschut tussen de takken.

Wonen in vruchten
In het Bultpark groeit veel dat eetbaar is voor mensen 
maar ook voor dieren. In de hazelnoten zie je soms een 
keurig rond gaatje zitten. Werk van de hazelnootboor-
der. Zij legt een eitje in de noot, de larve (een soort 
rupsje) die uit het eitje komt, eet de noot op. In appels 
zitten soms de rupsjes van de fruitmot en ook in prui-
men vind je soms rupsjes. Aangetaste vruchten vallen 
vaak eerder af omdat ze ‘noodrijp’ zijn.

Wonen in een kloddertje spuug: 
schuimcicade of spuugbeestje
Op stengels van planten vind je soms kloddertjes spuug. 
In het kloddertje ‘woont’ het spuugbeestje. Zo zit hij/zij 
mooi beschermd: vijanden zien hem niet. Het klodder-
tje ontstaat doordat hij lucht uit zijn poepertje in zijn 
uitwerpselen blaast.

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.

Zijn dit alle dieren die op de een of andere 
manier wonen in het Bultpark? Lang niet. Kijk 
goed om je heen en je vindt meer bewoners. 
Meer info op de site www.bultparklelystad.nl

Deze folder is mogelijk gemaakt 
door stichting Dikgroen:

DIEREN WONEN FOLDER HET BULTPARK-DRIE LUIK.indd   1 18-10-19   19:57
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Bultpark 
Buurtbos

–  venijnboom (wintergroene conifeer, giftig)
–  spar: wintergroene conifeer, naalden zitten apart 

van elkaar (solo = spar)
–  den: wintergroene conifeer, naalden zitten met 

twee of meer bij elkaar (duo = den)
–  rode kornoelje (zwarte vruchten niet eetbaar) en 

gele kornoelje (rode vruchten zijn eetbaar)
–  dauwbraam (laag blijvende soort, vruchten wat 

zuurder dan die van de andere bramen, insecten). 
Staan rond de zandplek om ‘inloop’ te voorkomen

Educatie
IVN afdeling Lelystad verzorgt educatieve activiteiten in 
de openlucht lesruimte van het BULTPARK BUURTBOS. 
Belangstelling? Het e-mailadres van het bestuur is: 
ivnlelystad@gmail.com 

Boomstammen
In het BULTPARK BUURTBOS liggen en staan verschillen-
de boomstammen. Op sommige stammen kun je de 
vreterij van insecten zien. Het is de bedoeling dat er 
paddenstoelen (= het ‘vruchtlichaam van een schim-
mel) op de stammen gaan groeien. De schimmels 
verteren het hout en uiteindelijk valt de stam uit elkaar.

Zandbult
De zandbult, omgroeid door dauwbramen, is bedoeld 
voor insecten die graag hun ‘nestje’ maken in onbe-
groeid zand zoals graafbijtjes en – wespjes. De berg is 
dus niet bedoeld om op te spelen!

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.

Kijk voor meer info over het BULTPARK 
BUURTBOS de site www.bultparklelystad.nl
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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.

Lekker Lelystad
Nogal wat vruchten (en soms de bloemen zoals bij 
de gewone vlier) van bomen en struiken in de (ge-
meentelijke) Lelystadse natuur en in het groen zijn eet-
baar. Soms hebben mensen moeite om ze te herkennen 
daarom staan er in Lekker Lelystad ruim 20 soorten bij 
elkaar. De naam staat bij iedere soort. Via de QR code 
krijg je wat achtergrondinfo.

Blije BijenBorders
Insecten hebben het moeilijk. Stichting Bultparkcomite 
probeert mensen te stimuleren om zelf een handje 
te helpen. In deze drie borders (lente, zomer, herfst) 
staan vaste planten die belangrijk zijn voor insecten. 
Wil je zelf wat doen voor vlinders, bijen en hommels? 
Bij de borders vind je borden met de namen en verder 
info over de planten die er staan. Er gebeurt meer voor 
insecten in het bultpark, kijk in de speciale folder voor 
meer info.

De drie Blije BijenBorders zijn ontworpen door Lizeke 
Bianchi van Torren Tuinadvies uit Lelystad.

af-
korting nederlandse naam plantnaam

hoogte 
in 

meters
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

herfst

Aa herfstaster Aster ageratoides 'Asran' 90

Ad herfstaster Aster divaricatus 50

As herfstaster Aster dumosus 'Sapphire' 50

Asp aster Aster lateriflorus 'Prince' 60

Eu koninginnekruid Eupatorium purpurea 140

Ga prachtkaars Gaura lindheimeri 100

He zonnebloem Helianthus 'Lemon Queen 120

Lig kruiskruid Ligularia dentata 'Desdemona' 60-100

Ru zonnehoed Rudbeckia fulgida'Goldsturm' 20-60

Se vetkruid Sedum  'Matrona' 50-60

St andoorn Stachys officinalis 'Hummelo' 40

Vb ijzerhard Verbena bonariensis 100-125

Vc ijzerkruid Vernonia crinita 180

zomer

Ach duizendblad Achillea filipendula 'Cloth of Gold' 60-80

Am zeeuws knoopje Astrantia major 50-70

Bap valse indigo Baptisia australis 'Alba' 80-100

Ca bergsteentijm Calamintha nepeta 'Blue Cloud' 40-50

Co meisjesogen Coreopsis verticillata 'Grandiflora' 35-50

Ec zonnehoed Echinacea purpurea 100

Gr ooievaarsbek Geranium 'Rozanne' 15-20

Ka zomeraster Kalimeris incisa 'Blue Star' 40-50

Le margriet Leucanthemum vulgare 'Maikoningin' 60

Lia lampepoetser Liatris spicata 40-80

Ne kattekruid Nepeta faassenii 'Walkers Low' 30-50

Or marjolein Origanum 'Rosenkuppel' 40-50

Sa salie Salvia nemorosa 'Mainacht 40-50

Sc duifkruid Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue' 30-40

Si griekse malva Sidalcea oregana 'Brillant' 60-80

Ve lange ereprijs Veronica longifolia 'Blauriesin' 50-70

lente

Aj kruipend zenegroen Ajuga reptans 'Atropurpurea' 5-15

Be schoenlappers-plant Bergenia cordifolia 20-40

C boerencrocus Crocus tommasinianus 20

Do voorjaars zonnebloem Doronicum orientale 15-40

D vingerhoedskruid Digitalis purpurea 35-120

Er muurbloem Erysimum 'Bowles Mauve' 60-80

Ge ooievaarsbek Geranium phaeum 40-50

Ha kerstroos Helleborus argustifolia 40-50

Ho kerstroos Helleborus orientalis 30-40

La dovenetel Lamium orvala 30-40

Lu judaspenning Lunaria annua 40-90

Pe adderwortel Persicaria bistorta 30-80

Po jacobsladder Polemonium caeruleum 30-70

Pu longkruid Pulmonaria longofolia 15-25

V maagdenpalm Vinca minor 15-20

aantrekkelijk blad         aantrekkelijk winterbeeld

Plantlijst bijenborders Bultpark 
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Sc duifkruid Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue' 30-40

Si griekse malva Sidalcea oregana 'Brillant' 60-80

Ve lange ereprijs Veronica longifolia 'Blauriesin' 50-70

lente

Aj kruipend zenegroen Ajuga reptans 'Atropurpurea' 5-15

Be schoenlappers-plant Bergenia cordifolia 20-40

C boerencrocus Crocus tommasinianus 20

Do voorjaars zonnebloem Doronicum orientale 15-40

D vingerhoedskruid Digitalis purpurea 35-120

Er muurbloem Erysimum 'Bowles Mauve' 60-80

Ge ooievaarsbek Geranium phaeum 40-50

Ha kerstroos Helleborus argustifolia 40-50

Ho kerstroos Helleborus orientalis 30-40

La dovenetel Lamium orvala 30-40

Lu judaspenning Lunaria annua 40-90

Pe adderwortel Persicaria bistorta 30-80

Po jacobsladder Polemonium caeruleum 30-70

Pu longkruid Pulmonaria longofolia 15-25

V maagdenpalm Vinca minor 15-20

aantrekkelijk blad         aantrekkelijk winterbeeld

Plantlijst bijenborders Bultpark 

af-
korting nederlandse naam plantnaam

hoogte 
in 

meters
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herfst

Aa herfstaster Aster ageratoides 'Asran' 90

Ad herfstaster Aster divaricatus 50

As herfstaster Aster dumosus 'Sapphire' 50

Asp aster Aster lateriflorus 'Prince' 60

Eu koninginnekruid Eupatorium purpurea 140

Ga prachtkaars Gaura lindheimeri 100

He zonnebloem Helianthus 'Lemon Queen 120

Lig kruiskruid Ligularia dentata 'Desdemona' 60-100

Ru zonnehoed Rudbeckia fulgida'Goldsturm' 20-60

Se vetkruid Sedum  'Matrona' 50-60

St andoorn Stachys officinalis 'Hummelo' 40

Vb ijzerhard Verbena bonariensis 100-125

Vc ijzerkruid Vernonia crinita 180

zomer

Ach duizendblad Achillea filipendula 'Cloth of Gold' 60-80

Am zeeuws knoopje Astrantia major 50-70

Bap valse indigo Baptisia australis 'Alba' 80-100

Ca bergsteentijm Calamintha nepeta 'Blue Cloud' 40-50

Co meisjesogen Coreopsis verticillata 'Grandiflora' 35-50

Ec zonnehoed Echinacea purpurea 100

Gr ooievaarsbek Geranium 'Rozanne' 15-20
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Le margriet Leucanthemum vulgare 'Maikoningin' 60

Lia lampepoetser Liatris spicata 40-80

Ne kattekruid Nepeta faassenii 'Walkers Low' 30-50

Or marjolein Origanum 'Rosenkuppel' 40-50

Sa salie Salvia nemorosa 'Mainacht 40-50
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Si griekse malva Sidalcea oregana 'Brillant' 60-80

Ve lange ereprijs Veronica longifolia 'Blauriesin' 50-70
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D vingerhoedskruid Digitalis purpurea 35-120

Er muurbloem Erysimum 'Bowles Mauve' 60-80

Ge ooievaarsbek Geranium phaeum 40-50

Ha kerstroos Helleborus argustifolia 40-50

Ho kerstroos Helleborus orientalis 30-40

La dovenetel Lamium orvala 30-40

Lu judaspenning Lunaria annua 40-90

Pe adderwortel Persicaria bistorta 30-80
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B
ultpark inform

atief

Pluktuin
Vers en gedroogd

Kruiden 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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