
Nieuwsbrief Stichting Bultparkcomite
juli - augustus 2020

www.bultparklelystad.nl • info@bultparklelystad.nl

Door het Bultpark ‘lopen’ verschillende 
routes zoals de Bomenroute (beschrij-
ving af te halen in de Ruiltuin) en het 
Kabouterpad.
Minder bekend is het Ommetje Om, 
een route, samen uitgezet door het 
IVN afdeling Lelystad en Stichting 
Bultparkcomité. De routebeschrij-
ving dateerde al van een paar jaar 
geleden en die voldeed niet meer. 
Onlangs is de route herzien en 
binnenkort is hij weer up to date. 

Een beknopte beschrijving + plattegrond kun je binnenkort 
(naar schatting eind juli) afhalen in de Ruiltuin en de Duur-
zaamheidswinkel. Ook staat de folder op de Bultparkinfoplank 
(te vinden in een van de folderkasten) in het Stadhuis. Op onze 
site vind je uitgebreide info over het Ommetje Om. Het Omme-
tje is ieder seizoen mooi, net als de rest van het Bultpark.

Ommetje Om

In het Bultpark is altijd wat te zien!

Iedere dag, in ieder seizoen! 

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.

Stichting Bultparkcomité Lelystad

Ga de brug (nr.12) over en volg het pad richting Schouw 

54 richting nr.13.

Ga het eerste asfaltpaadje links op bij de moerascy-

pressen (nr 18 van de Bultpark Bomenroute, route 

verkrijgbaar in de Ruiltuin). Ga na ongeveer 30 meter 

het schelpenpad links de bult op naar de bomenbank. 

Je loopt door een kleine boomgaard met hoogstam 

appels, pruimen en peren. Vanaf de boombank volg je 

het pad naar beneden richting prieel. Ga voor het prieel 

links het asfaltpad op. Je passeert rechts een kabouter-

picknickset, onderdeel van het Bultpark Kabouterpad 

en links twee fotokabouters. Loop door tot het bord 

Bultpark – Plukpark.

Ga rechtsaf de brug over (nr.14). Rechts in het water 

een stalen eend. Je komt over de brug weer op het pad 

dat langs De Kring loopt. 

Hopelijk heb je van de wandeling genoten! 

Gedichtenroute

Op diverse bankjes zitten bordjes met een gedicht. Er 

is een folder met alle 10 gedichten verkrijgbaar in de 

Ruiltuin tijdens openingstijden.
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Dit “Ommetje om” is een gezamenlijke route van 

Stichting Bultparkcomité en IVN afdeling Lelystad.
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Lief- en leed borderbak

We willen het Bultpark Groenproject graag afronden met een 
kleine Zintuigentuin. Onderdeel van die tuin is de Lief- en Leed 
borderbak. Onlangs is de bak getimmerd en geschilderd door 
de vrijwilligers Obbe, Gerdien, Jennifer, Wil en Egbert en het 
resultaat mag er zijn. In de bak komen planten te staan die 
te maken (kunnen) hebben met een bepaalde levensfase: Je 
leven in planten!
Naast de bak komen er, als we het geld ervoor hebben, nog 
drie kleinere bakken bij: Zo proeft groen, Zo voelt groen en Zo 
ruikt groen. In totaal wordt de Zintuigentuin (maximaal) 40 m2. 
De paden worden breed zodat ook mensen in een scootmobiel 
bij de bakken kunnen komen.

Plukbak pluktuin

De regen heeft de Plukbak in de Pluktuin goed gedaan. Er staat 
al van alles in bloei en iedereen mag er van plukken (maar als 
echt iedereen komt is de bak snel leeg). Houd het daarom bij 
een klein bosje!



Struinpaden

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder - Foto’s Tom Wanner - 6 juli 2020

Walnoot

De struinpaden, midden door de beplanting, vormen een 
attractie (nou ja, niet overdrijven: ze worden leuk en spannend 
gevonden). Aan weerskanten groeit beplanting en soms moet 
die wat beteugeld worden. Onze vrijwilliger Tom toog op pad 
met zijn snoeischaar en knipte her en der de wat te lange 
takken weg.

O.a. vlakbij het hondenstrandje staan enkele walnotenbomen. 
De allergrootste van het hele Bultpark staat daar ook. De takken 
hangen op de grond, zo groot is het aantal noten! Jammer dat 
sommige mensen deze nog lang niet rijpe noten niet kunnen 
laten hangen tot ze wel rijp zijn. Bedwing je ongeduld dus een 
beetje! Overigens is het walnoten knuppelen dat soms nogal 
wat ergernis oproept, iets van alle tijden. Dat gebeurde vier 
eeuwen geleden al en het gebeurt nu nog steeds. Misschien 
mag je het niet ‘een stukje cultuur’ noemen maar pure verniel-
zucht is het ook niet.

Bijenstroken

De nieuwe bijenstroken zien er prachtig uit. Hommels, bijen 
en vlinders weten ze prima te vinden, ze gonzen (de hommels 
en de bijen) erop los op een mooie zomerdag. Een prachtig 
gezicht.

Provincie

Een afdeling van de provincie wilde, na maanden thuiszitten, 
er wel weer eens op uit. En waar kan dat beter dan in het 
Bultpark? Het weer werkte mee: ‘s morgens regen, ’s middags 
een heerlijk zonnetje. Men was heel geïnteresseerd. Na afloop 
heerlijke zelfgebakken appeltaart met slagroom en kruidenthee 
(munt en citroenmelisse) met kruiden uit de Pluktuin gegeten 
en gedronken in het prieel. Een prachtige middag! 


