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In augustus bezochten een kleine 30 senioren het Bultpark Groenproject en het Bultpark zelf. Ze werden rondgeleid door een van 
onze vrijwilligers. Er werd van alles over de beplanting, en dan vooral over de bomen en struiken verteld. Bij de hoogste boom 
(de populier, links net over de lange brug) werd wat langer stilgestaan. Iedereen werd gevraagd om de hoogte van de boom in te 
schatten en op te schrijven. De schattingen varieerden van 12 meter tot 167 meter. De hoogte was echter 32 meter. Er waren twee 
‘winnaars’ die daar met 30 meter het dichtste bij zaten. Na loting kreeg de winnaar een bakje met Bultpark – walnoten. 
In de Ruiltuin werd vooraf een bakkie gedronken. Na afloop werd er een hapje en een drankje geserveerd. Dankzij Willem Riepma 
en Tom Wanner was de Ruiltuin open voor deze groep en dat werd zeer op prijs gesteld.

Zomerdaagse

Je hebt het misschien gezien, gelezen of gehoord: er zijn heel 
wat planten uit de Pluktuin verdwenen: de Pluktuin is een Pik-
tuin geworden. Er is zelfs iemand gesignaleerd met twee bood-
schappentassen en een plantschepje. Onze vrijwilliger Marieke 
zag het en stapte er op af. Excuses van de tassen – meneer, dat 
wel. Hij had het niet goed begrepen. 
Omroep Flevoland maakte een item over de Pluk-/Piktuin. Op 
17 augustus werd beheerder van de Pluktuin (mevrouw) Wil 
van Kessel geïnterviewd door Arend Dubbelboer. Ook op de site 
van de Omroep kon je erover lezen en leverde dat de nodige 
reacties op. Overigens gaan we de tuin in het najaar weer op-
nieuw inrichten maar jammer blijft het.

Stammen

Op het grasveldje naast het Bultpark Groenproject liggen nog 
wat boomstammen. Het idee is om ze in de beukenhaag-
jes langs het fietspad te leggen. De beukjes van de haagjes 
hebben het moeilijk onder de dikke lindes (halen veel vocht en 
voeding uit hun omgeving) en het ziet er niet naar uit dat we 
hun groeiomstandigheden veel kunnen verbeteren.



Motiemarkt

Op 18 september staan we als Stichting op de gemeentelijke Motiemarkt. Particulieren en organisaties kunnen goede ideeën 
indienen bij de gemeente. Tijdens de Motiemarkt kun je je plan presenteren. Vindt dat voldoende weerklank bij de raadsleden dan 
wordt het voorstel in stemming gebracht. 
Zo stonden wij in 2018 op de Motiemarkt met het Bultpark Groenproject. Nu staan we daar met het plan om de oude honden-
speelplaats weer op te knappen. Leerlingen van het Technasium van de SGL kwamen met het (prima!) idee. We zijn benieuwd hoe 
het afloopt. Overigens vragen we alleen een bedrag aan voor het materiaal, de rest gebeurt door vrijwilligers.
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Fonds Verbraaken

De Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) heeft ons al verschillende keren een bijdrage gegeven, onder andere voor de 
aanleg van een Blije BijenBorder. Dit jaar hebben we een aanvraag ingediend voor de aankoop van bollen en knollen voor het 
Bultpark Buurtbos, het maken van twee folders en het layouten van info voor onze website. 
Er worden 12 verschillende soorten bollen en knollen aangeplant. Enkele soorten komen van nature in ons land voor (dat zijn de 
inheemse soorten), andere komen van elders, maar groeien hier soms al eeuwen. Dat zijn de stinsensoorten. Een stins is een ver-
sterkt stenen huis. Stinsenplanten vind je onder andere in Friesland en bij buitenplaatsen langs de Vecht.

Natuurwerkdag

Pompoenen

De grond (sorteergrond, afkomstig van een biologisch bedrijf) die gebruikt werd in het Bultpark Groenproject zat (letterlijk!) vol 
aardappeltjes. De meeste aardappelen zijn nu wel verdwenen dankzij onze nijvere schoffelaars. Daarna kwamen en heel wat 
planten van de schorseneer op. Uit ieder stukje wortel van de schorseneer, dat achterblijft in de (sorteer-)grond, groeit een nieuwe 
plant. Verder zaten er zaden van tomaten en pompoenen in. Hier en daar staan daardoor flinke pompoenplanten. De pompoe-
nen worden geoogst door liefhebbers (en waarom niet). In de herfst halen we de planten weg. Ook staan er wat planten van de 
eetbare aardpeer of topinamboer. Grote, groene planten die aan het eind van het seizoen soms met een kleine, gele ‘zonnebloem’ 
bloeien. Omdat de aardpeer helemaal winterhard is hopen we dat we de planten met ‘huid en haar’ kunnen verwijderen anders 
hebben we volgend jaar drie keer zoveel planten. Dat alles (en de droogte, maar dat is weer een heel ander probleem) heeft onze 
vrijwilligers flink bezig gehouden.

Op 2 november wordt de landelijke natuurwerkdag weer 
georganiseerd, ook in het Bultpark. Noteer de datum alvast, 
er moet genoeg gebeuren dus kunnen we jouw hulp goed 
gebruiken!

Insectenhotels

Aan een paal in de Pluktuin hangen 3 insectenhotels. Verschil-
lende pijpjes zijn inmiddels dichtgemetseld met kleikorrels. In 
de pijpjes hebben insecten eitjes gelegd, bijvoorbeeld op een 
klontje stuifmeel. Uit dat eitje komt een rups die de stuifmeel 
opeet en die uiteindelijk verpopt en verandert in een volwas-
sen insect dat het kleideurtje verwijdert en naar buiten kruipt. 
Er zijn verschillende insecten die gebruik maken van zo’n hotel. 
Hang er ook eens een op, ze zijn te koop in allerlei soorten en 
maten (en prijzen). Zelf maken kan natuurlijk ook. Hang hem/
ze in de zon. De 3 hotels in de Pluktuin zijn een schenking. We 
zijn er nog steeds blij mee!

Het is nog lang geen 26 oktober. Dan wordt 

landelijk de Nacht van de Nacht georganiseerd. 

Natuurlijk doen we als Stichting Bultparkcomite 

weer mee. Noteer de datum alvast, nader info 

volgt. Als alles goed gaat starten we uiteraard 

weer met het uithollen van pompoenen. 

Nacht van de nacht


