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Al een paar jaar organiseert gemeente Lelystad de Motiemarkt. 
Mensen en/of organisaties met goede ideeën kunnen daar hun 
plannen presenteren aan raadsleden. Valt je plan of idee in de 
smaak dan kan er een bijdrage beschikbaar gesteld worden. 
Ook dit jaar wordt er in september weer een Motiemarkt 
georganiseerd. Ook Stichting Bultparkcomité heeft in vorige 
jaren plannen ingediend. Eerst voor het Bultpark Groenproject, 
waarvoor we een flink budget kregen en dat uitgegroeid is tot 
een prachtig groenproject. Vorig jaar hebben we geld gevraagd 
en gekregen voor de renovatie van de hondenspeelplaats 
‘t Doorbijtertje. 

In een later te houden raadsvergadering wordt ook dit jaar 
weer bepaald welke projecten geld krijgen. Deze keer hebben 
we een aanvraag ingediend voor de aanleg van de Zintuigen-
tuin als afronding van het Bultpark Groenproject. In de Zintui-
gentuin komen 4 bakken: Zo voelt groen, Zo ruikt groen en Zo 
smaakt groen. De vierde bak, de Lief- en Leedborderbak is al 
gerealiseerd en wordt deze herfst ingeplant.

Motiemarkt

	Tientallen jaren hebben deze knotwilgen stormen door-
 staan. Tot de storm van 24 - 25 augustus deze knotwilg  
 toch fataal werd. Jammer dat zo’n mooie rij wilgen op deze
  manier doorbroken wordt!

Kabouterpad en vandalisme

Het kabouterpad is een groot succes. Op mooie dagen zie je 
regelmatig kleine en grotere groepen het pad ontdekken. Jam-
mer genoeg slaat het vandalisme af en toe toe.
Al de dag na de plaatsing werd een paddenstoel van het pick-
nickset vernield. Gelukkig konden vrijwilligers hem snel repare-
ren. Ook een routepaal werd gespleten met grof geweld maar 
ook die kon provisorisch gerepareerd worden. Onlangs ontdek-
ten we dat van een flink aantal palen de QR codes afgetrokken 
waren. Geen kabouterverhalen meer, geen informatie meer. Je 
wordt er verdrietig van en wat dacht je van al die kleine kabou-
ter- ontdekkers?.
We willen proberen om de codes nu in te laten graveren 
maar dat betekent heel wat meer extra kosten. En geld is 
altijd een probleem omdat we daar, als Stichting Bultpark-
comité, geen budget voor hebben. Het zal toch niet zo zijn 
dat de route helemaal niet meer gelopen kan worden!?

Gesneuvelde wilg 



Hondenstrandje
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Yoga

Het hondenstrandje is een toppertje. Waar het zand blijft is een 
(klein) raadsel maar het meeste verdwijnt toch, heel gewoon, 
in de plas van het Bultpark. Omdat hier en daar de klei van de 
ondergrond weer zichtbaar is krijgen we van de gemeente 8 
m3 zand, uit te spreiden door vrijwilligers, dus binnenkort is het 
strand weer spic en span!

Toen het geven van Yoga in een zaaltje een probleem werd 
dankzij je weet wel, koos een groep voor buiten en dat werd 
het zonneweitje in het Bultpark. Prachtig!
Na de les wordt er uitgebreid thee gedronken (en gezellig 
gekletst) op de scheepsbank. 

Dammen en schaken

Op de tafels onder het prieel zijn drie schaak- en damborden 
aangebracht. Blijkbaar groot nieuws voor de Flevopost: op de 
voorpagina stond een foto van twee schakers in een, op ver-
zoek van de fotograaf, interessante pose. 
Wil je er gebruik van maken neem dan zelf je dam- of 
schaakstukken mee + 1 krukje. Er is per bord 1 vaste zitplek 
beschikbaar.

Herbloei

Deze lente zag het openlucht leslokaal in het Bultpark groen-
project er prachtig uit met name dankzij de blauwe Phacelia en 
de rode klaprozen. Na de bloei zijn de oude planten opgeruimd 
door vrijwilligers. Uit de zaden van de oude planten groeien 
inmiddels weer honderden Phaceliaplanten waarvan de eerste 
alweer in bloei staan, met hier en daar een klaproos. Genieten 
en prachtig voor bijen en andere insecten! (En daar waren de 
bloemen tenslotte ook voor bedoeld). Fruit

De bramen in het Bultpark (en elders in Lelystad) zijn (bijna) 
op. Wat gaat dat snel! De bolsters van de walnoten worden 
dikker en dikker maar het duurt nog wel even voor de rijpe 
noten gaan vallen. Sommige appel- en perenbomen in het park 
hangen vol fruit.
Op een rotte appel of peer zie je hier en daar vlinders (en wes-
pen), zo heeft zelfs een rotte vrucht een functie! Verder kun je 
binnenkort de eerste hazelnoten rapen. De mispels zijn nog klein 
maar dat is een kwestie van nog een paar weken wachten.

Vleermuizen

In het Bultpark leven drie soorten vleermuizen waarvan de 
dwergvleermuis (past in een luciferdoosje) het meeste voor-
komt. Ieder jaar organiseerden we een avondje vleermuizen 
spotten. Helaas kon dat dit jaar niet doorgaan omdat 1,5 meter 
afstand houden niet mogelijk is. Jammer, want wat is het span-
nend (en voor sommigen een beetje eng) om in het donker 
vleermuizen te zien vliegen. Je weet natuurlijk dat een vleer-
muis geen vogelsoort maar een zoogdier is. De jongen drinken 
bij de moeder. 


