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Zoals je weet zijn er heel wat planten gepikt uit de Pluktuin: alle lavendel- en rozemarijnplanten zijn weg. Op 2 november, de 
Nationale Natuurwerkdag (doen we in het Bultpark ook aan mee) vragen we mensen, die lavendelplanten (de ‘gewone’ 
lavendel, Lavandula angustifolia) en rozemarijnplanten over hebben, om die tussen 10.00 en 12.00 uur naar de Pluktuin te bren-
gen, zodat we de bakken weer kunnen vullen. Ook wat tijm, een salieplant en wat muntplanten zijn  welkom. Graag met grote 
kluit, dan slaan ze gemakkelijker aan en worden ze minder gemakkelijk uit de grond getrokken. Op 2 november zijn er mensen 
in de Pluktuin die je helpen bij het planten. Let op: ANDERE KRUIDEN KUNNEN WE NIET GEBRUIKEN omdat dan de bordjes op de 
bakken niet meer kloppen!

Op 26 oktober wordt landelijk weer de Nacht van de Nacht ge-
organiseerd. Ook wij van het Bultpark doen, net als andere ja-
ren, weer mee. Dennis en Anja van de Weerd, de pompoenen-
kampioenen van Nederland, hebben pompoenen toegezegd 
(om uit te hollen), Jeroen Reinhold vertelt iets over het nacht-
leven (voor de duidelijkheid: van de dieren) in het Bultpark, we 
stoken weer een vuurtje en na afloop zorgt Cees Verweij voor 
pompoenensoep, ook al bijna een traditie. Je hoeft je niet op 
te geven, deelname is gratis maar op = op (wat betreft de 
pompoenen). Om 19.00 uur is de Ruiltuin open en liggen de 
pompoenen klaar. Tussen 19.45 en 20.00 uur start de wan-
deling door het park. Die duurt een uurtje. De Ruiltuin vind je 
achter school De Kring (Schouw 12-03) naast dierenweide De 
Knotwilg. Parkeren kun je voor De Kring.

Maak van de piktuin weer een pluktuin

Hondenspeelplaats

In het Bultpark ligt al vele jaren een hondenspeelplaats. Omdat er altijd wat onduidelijkheid was over het beheer en onderhoud 
is de speelplaats verwaarloosd. Leerlingen van het Technasium van de SGL kwamen met de suggestie om de speelplaats weer op 
te knappen. We hebben een begroting gemaakt waarmee Caro Snijders op de Motiemarkt in het Stadhuis heeft gestaan. Er was 
flink wat belangstelling van de raadsleden voor het plan dus we hebben (goede) hoop dat we een bijdrage (we hebben h 1274,60 
aangevraagd voor het materiaal, de rest is vrijwilligerswerk) krijgen. Vooral de 60 eurocent wekte de interesse van de raadsleden 
op! Mochten we het geld krijgen dan willen we de speelplaats in november – december op gaan knappen. Vrijwilligers van de 
Stichting Bultparkcomite gaan daarna het onderhoud verzorgen.



Spin

In het water naast de lange brug tussen dierenweide en Bult-
park staat een metalen eend mooi te zijn in zijn eentje. Na een 
paar zonnige dagen zat er opeens een flinke spinnenweb op de 
eend, tussen zijn nek en zijn lijf. Op zich niks bijzonders, maar 
hoe is die spin daar gekomen? Kon hij zwemmen? Is hij over-
gezet door een echte eend of meegedreven op een plankje of 
zoiets? Waarschijnlijk heeft de spin, hangend aan een spinsel-
draadje, zich laten drijven op de wind (wie wil dat niet!) en is 
op die manier terechtgekomen op de eend. Na een paar fikse 
regenbuien was de web weer verdwenen.
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Gemaaid

NatuurwerkdagBollen en knollen

In september zijn in het Bultpark Buurtbosje zo’n 1350 bollen 
en knollen geplant door de vrijwilligers Olga, Wil en Obbe. Het 
bleek nog een flinke klus te zijn. Om de vakken is een rubberen 
rand gezet zodat de Buurtbosschoffelaars weten waar ze niet 
moeten schoffelen. Het gaat om inheemse soorten (groeien 
van nature in ons land) en om stinsenplanten, soorten die 

vaak al eeuwen groeien bij buitenplaatsen, oude kloosters en 
andere behuizingen van, wat men vroeger noemde, de betere 
stand. Stinsensoorten komen van oorsprong uit andere landen. 
Overigens hopen we van Fonds Verbraaken (van de Natuur en 
Milieufederatie Flevoland) de bollen en knollen vergoed te krij-
gen. Omdat we pas na half oktober weten of dat lukt hebben 
we het bedrag voorgeschoten omdat er soorten bijzitten die 
snel uitverkocht raken (en dan ben je eind oktober misschien te 
laat!). Overigens kregen we een paar honderd daslook bolletjes 
van de Heemtuin uit het Stadspark. Omdat het blad eetbaar is 
staan er ook zo’n 150 in Lekker Lelystad, de eettuin met bomen 
en struiken (en een paar kruidachtigen zoals de daslook, gele 
dovenetel en sieraardbei). Was het alvast maar lente (deze ver-
zuchting werd tijdens het planten vele malen gehoord!)

Zoals je hiervoor kon lezen wordt landelijk (en in het Bultpark!) 
op 2 november de Natuurwerkdag georganiseerd. Er hebben 
zich tot nu toe (1 oktober) al een kleine 15 mensen (oud en 
jong) opgegeven en daar zijn we blij mee! Je kunt kiezen voor 
twee momenten: ‘s morgens van 9.00-12.00 uur en van 13.00 
– 16.00 uur. Natuurlijk ben je ook de hele dag welkom, maar 
neem dan wel je eigen botenham mee. Voor koffie, thee of 
fris wordt gezorgd. Kinderen mogen na afloop een nestkastje 
timmeren voor thuis. Geef je op bij Caro Snijders: carosnij-
ders1980@gmail.com. Je bent meer dan welkom want er is 
genoeg te doen! Startpunt is de Ruiltuin achter school De Kring, 
naast dierenweide De Knotwilg.

PING

Stichting Bultparkcomite is, wat de financiën betreft, afhanke-
lijk van derden. Dat betekent dat we voor bijna alles op zoek 
moeten gaan naar ‘potjes’. Dat is op zich niet erg maar de 
beheerders van de potjes vinden het prima als je een keer hun 
deur voorbij gaat om het zo maar even te noemen. Waar 
mogelijk vermelden we daarom voortaan ons banknummer 
(NL17 TRIO 0391 1592 16 ten name van Stichting Bultpark-
comite Lelystad) voor gulle gevers, die best wat over hebben 
voor leuke dingen in het park (als je dat wilt laten we weten 
waaraan we je gift gaan besteden).Ook zijn we aan het 
bekijken of we een AMBI erkenning kunnen krijgen zodat 
gevers hun giften van de belasting af kunnen trekken

Hazelnoten en walnoten

Er zijn veel noten dit jaar. Parkbezoekers zullen dat gemerkt 
hebben. Ook eikels zijn er volop. Vroeger zei men, dat op een 
jaar met veel vruchten, een strenge winter volgde. Daar is 30 
jaar onderzoek naar gedaan. In die 30 jaar waren er 10 jaar 
met veel vruchten waarop maar 3 keer een strenge winter 
volgde. Laat je schaatsen dus nog maar even in het vet zitten!

Onze vrijwilliger Jan van t Tjonger heeft alle bijenstroken en 
plukweide gemaaid met de zeis. Jan liet weten dat het een hele 
klus was omdat veel planten plat tegen de grond lagen maar 
het resultaat mag er zijn! DANK! De gemeente zorgde voor de 
afvoer. Ook daarvoor dank! 

Fruitbomen snoeien

Landschapsbeheer Flevoland organiseert dit najaar 
weer een cursus Fruitbomen snoeien. Na de cursus heb-
ben fruitbomen geen geheimen meer voor je! Er zijn 
twee theorieavonden (maandag 18 en 25 november van 
19.30 - 22.00 uur) in het kantoor van Landschapsbeheer 
Flevoland (Botter 14-03). De praktijk vindt plaats in het 
Bultpark op zaterdagochtend 30 november en 14 decem-
ber van 9.00 - 13.00 uur. De kosten bedragen h 85,- en je 
kunt je opgeven (en/of meer info vragen) bij Rudy 
Brummelman (brummelman@landschapsbeheer.net).

Geef je op voor 11 november!
Na de cursus krijg je een uitgebreide cursusmap als 
naslagwerk voor thuis op de bank en buiten in het veld.


