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1. Hoe het begon  
 
Rond de eeuwwisseling ging gemeente Lelystad op zoek naar ‘interessante bouwlocaties’. 
Het Bultpark was één van die locaties. Niet vreemd: het is een park met accenten( de ‘bulten’), het is natuurrijk en 
het heeft prachtige waterpartijen.  
Het zou er ongetwijfeld ‘goed wonen’ zijn in de daar bedachte watervilla’s.  
Bewoners waren niet geïnformeerd en protesteerden. Comité Bultpark werd in het leven geroepen, de spreekbuis 
van verontrustte en boze bewoners. De bouwplannen verdwenen in de ijskast en zijn tot nu toe niet opnieuw 
tevoorschijn gekomen. Het Comité ging ‘in ruste’. 
 
Een aantal jaren later had gemeente Lelystad plannen om groot onderhoud te gaan plegen in het park. Dat 
onderhoud zou ook van grote invloed zijn op het karakter van het park. Weer wisten bewoners van niets. Het oude 
comité werd nieuw leven ingeblazen en ging, met nieuwe mensen en onder de naam Bultparkcomité, de 
gesprekken met de gemeente aan. Het resultaat was dat de plannen aangepast werden.  
 
Ondertussen is de, inmiddels Stichting, Bultparkcomité de gewaardeerde gesprekspartner van de gemeente als 
het om ontwikkelingen in het park gaat. 
 
 

2. Het bultpark 
 
Het Bultpark is gerealiseerd in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Het park heeft een omvang van zo’n 10 ha 
met groene uitlopers die doorlopen tot ver in de omliggende woonwijken. Het terrein is, zoals eerder werd 
aangegeven, geaccidenteerd of, anders gezegd: in het park liggen enkele heuvels, de ‘bulten’ waaraan het park 
zijn naam ontleent. De begroeiing is zeer divers waardoor het park een grote natuurwaarde heeft. 
 
2.1 Wijken 
 
Het park grenst aan vijf woonwijken: Schouw, Hanzepark, Gondel, Kogge en Kempenaar. Het park vormt voor de 
bewoners van deze wijken als het ware de achtertuin. Verder grenzen er zes basisscholen aan het park of liggen 
direct in de buurt van het park. 
 
2.2 Karakter van het park 
 
Rond de eeuwwisseling en nog jaren daarna had het park twee belangrijke functies: 
 
– de groene begeleiding van een aantal doorlopende fietsroutes, 
– een plek om je hond uit te laten. 
 
Niet zo vreemd dat de gemeente de plek beschouwde als een ideale bouwlocatie: er ging weinig aan verloren. 
 

3. Stichting Bultparkcomité 
 
Het is niet zo moeilijk om te protesteren tegen de, in dit geval gemeentelijke, plannen. Het wordt anders als er 
gevraagd wordt hoe het, naar onze mening, dan wel zou moeten. 
 
Vanaf het begin hebben we, als bestuur van de Stichting, ingezet op een aantal zaken: 
 

1. Wat zou er kunnen/moeten gebeuren om in het Bultpark meer ‘achtertuinfuncties’ te ontwikkelen 
waardoor het park van grotere waarde voor de bewoners en de leerlingen van de aanliggende scholen 
zou kunnen worden. Dit beschouwen we als Stichting Bultparkcomité als ons belangrijkste speerpunt; 

2. Investeren in de relatie met de gemeente: in goed overleg bereik je meer dan ‘met het mes op tafel’; 
3. Hoe en waar kunnen we samenwerken met anderen? Samen bereik je meer dan in je eentje, bovendien 

kun je elkaar stimuleren. 
 
3.1 Leefomgeving bewoners Lelystad vergroenen 
 
Stichting Bultparkcomité ontwikkelt plannen en realiseert, met enkele tientallen vrijwilligers, kleine en grotere 
projecten in het Bultpark. Zoals gezegd worden de plannen doorgenomen met de gemeente. Uiteraard kan de 
gemeente, als eigenaar van het Bultpark, de plannen afkeuren of wijzigingen voorstellen/eisen. Een en ander 
gebeurt tot nu toe altijd in goed overleg en in goede harmonie 
 
Dankzij de goede relatie die wij vanaf het begin met de gemeente hebben hebben wij veel projecten kunnen 
realiseren.  
 
Te noemen zijn: 
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– Bultpark Buurtbos met bomen en struiken die ook in de Lelystadse bossen groeien 
– Lekker Lelystad: de aanplant van vooral heesters met eetbare vruchten die ook te vinden zijn in het 

Lelystadse groen, 
– diverse ‘soorten’ bijenstroken (vaste planten: lente, zomer, herfst, heestervakken: lente, zomer en herfst. 

Verder zaaien we jaarlijks bijenstroken in), 
– een zintuigentuin, 
– een route voor mensen met een visuele beperking, 
– een Pluktuin waar liefhebbers kruiden kunnen oogsten, 
– een parkprieel als ontmoetingsplek, 
– een kabouterpad met kabouterpicknickset en twee fotokabouters waarmee kinderen op de foto kunnen, 
– een gedichtenroute. De gedichten hebben het Bultpark als onderwerp en werden, voor een door Stichting 

Bultparkcomité uitgeschreven wedstrijd, ingestuurd door leerlingen van middelbare scholen,   
– de aanplant van fruitbomen waarvan bewoners kunnen oogsten, 
– de realisatie van een bomenroute, 
– de aanleg van een hondenstrand, 
– de realisatie vaneen hondenspeelplaats, 
– de aanleg van plukstroken, 
– de plaatsing van een vleermuizenhotel 
– de plaatsing van een ooievaarsnest. 
– het timmeren en ophangen van nestkasten. 
– de inrichting van een zonneweitje 
– het maken van natuurbiebjes (bibliotheekje met natuurboeken) 
– het aanpassen van bankjes (het aanbrengen van leuningen) voor mensen die moeilijk op kunnen staan. 
 
Al deze projecten werden aangelegd en onderhouden door vrijwilligers. 
 
Naast de realisatie van hierboven genoemde projecten organiseren we, zo mogelijk met anderen, ook 
kruidenwandelingen, bomenwandelingen, vogelspeurtochten, slootjesdagen, Fête de la Nature, Nacht van de 
Nacht, vleermuizen spotten enzovoort. 
 
We doen jaarlijks mee met Natuurwerkdagen, Burendagen enzovoort. 
 
 Alles wat er gebeurt in het Bultpark ‘draait’ om/op (de ruim 30) vrijwilligers.  
We besteden als Stichting veel aandacht aan onze vrijwilligers. Ze worden bedankt voor hun inzet als ze in het 
park ‘wat gedaan hebben’. Ze krijgen een speciale Bultpark – in – vier – seizoenenkaart op hun verjaardag 
enzovoort. Op grotere projecten zijn bordjes aangebracht met de namen erop van de vrijwilligers die dat project 
gerealiseerd hebben. Vrijwilligers willen ‘gezien’ worden, dat is logisch en terecht.  
 
3.2 Relatie met Gemeente Lelystad 
 
Het Bultpark is eigendom van gemeente Lelystad. Dat betekent dat er, over alles wat we in het park willen en 
doen, overleg gevoerd wordt met de gemeente. Dat klinkt omslachtig maar meestal is een mailtje, waarin de 
betrokken gemeenteambtenaar op de hoogte gesteld wordt, al voldoende.  
 
3.3 Samenwerken met anderen (kruisbestuiving) 
 
Samen bereik je meer dan alleen. Dat is vanaf het begin het uitgangspunt van Stichting Bultparkcomité geweest. 
 
Zo hebben we de afgelopen tijd samengewerkt met: 
– IVN afdeling Lelystad, 
– GOL (organisatie voor mensen met een beperking), 
– het Sportbedrijf, 
– Bartiméus (route voor mensen met een visuele beperking) 
– Fonds Stichting XL (uitgave groot letter magazine over het Bultpark) 
– Kern met Pit, 
– Stichting DikGroen(vooral voor het timmeren van nestkasten door kinderen) 
– Natuur en Milieufederatie Flevoland 
– Landschapsbeheer Flevoland 
– de Ruiltuin.  
en natuurlijk 
– gemeente Lelystad. 
Scholen 
Met school De Kring is gesproken over een nauwere samenwerking, waarbij leerlingen die ‘liever met hun handen 
leren’ een aantal uren (per week, per 14 dagen) in het Bultpark aan de slag gaan. Door het virusgedoe en het 
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tekort aan leerkrachten ligt het overleg even stil maar zowel zij als wij zijn er enthousiast over. De ervaringen, die 
we eventueel met De Kring opdoen, kunnen we wellicht ook bij andere scholen weer ‘gebruiken’.  
 

4. Communicatie 
 
Zowel de interne als externe communicatie is belangrijk. Voor de vrijwilligers van Stichting Bultparkcomité geven 
we regelmatig, als er wat te melden is dat van belang is voor vrijwilligers en/of waar vrijwilligers bij betrokken zijn, 
een  nieuwsbrief (gemiddeld één per 14 dagen) uit om zo iedereen op de hoogte te houden.  
 
Voor belangstellenden verzorgen we maandelijks een digitale nieuwsbrief die verstuurd wordt naar zo’n 250 
externe contacten.  
 
Uiteraard sturen we, als er iets gerealiseerd wordt dat breder bekend moet worden, persberichten uit naar 
plaatselijke (en eventueel andere) media. Instellingen, organisaties en particulieren waarvan we een bijdrage 
ontvangen hebben houden we met enige regelmaat op de hoogte van de stand van zaken. 
 
Het bestuur van Stichting Bultparkcomité, bestaande uit zeven personen, komt eenmaal per maand bij elkaar. 
Tussendoor vindt, soms intensief, mailverkeer plaats.  
 
 

5. Middelen 
 
Stichting Bultparkcomité is geen stichting met eigen vermogen. We ontvangen (tot nu toe) jaarlijks een budget 
(ruim 2000 euro) van de gemeente Lelystad. Daar betalen we ‘vergaderkosten’ en kleine projecten van.  
 
Willen we, om het zo te zeggen, meer dan zijn we afhankelijk van bijdragen van derden. 
 
Onze ervaring is dat, als je een goed project hebt, er vaak ook wel middelen, binnen bepaalde proporties, te 
vinden zijn. Tijdens de uitvoering houden we de verstrekkers van bijdragen op de hoogte. We verantwoorden de 
projecten en de besteding van de middelen zorgvuldig. Daar win je vertrouwen mee en dat ervaren we regelmatig. 
Op veel projecten vermelden we de ‘sponsors’, en wanneer aanwezig, met hun logo. 
 
Voor projecten ontvingen we in de afgelopen jaren incidentele bijdragen van: 
– gemeente Lelystad, 
– Kern met Pit, 
– de ANWB, 
– kringloopwinkel De Groene Sluis, 
– Natuur en Milieufederatie Flevoland (Fonds Verbraaken), 
– IVN afdeling Lelystad, 
– Stichting Fonds XL, 
– DikGroen, 
– diverse particulieren, 
– diverse bedrijven. 
 
Wat de bijdragen van bedrijven betreft merken we als Stichting Bultparkcomité regelmatig dat ze het niet hebben 
van een AMBI status als ‘obstakel’ ervaren waardoor ze afzien van een bijdrage. 
 
 

6. Plannen 2022 – 2027 
 
Hoewel het vijf jaar vooruitkijken voor ons, als Stichting Bultparkcomité, geheel afhankelijk van derden, toch wel 
erg op ‘koffiedik kijken’ lijkt hebben we al wel plannen voor de komende jaren. 
 
Te noemen zijn op dit moment: 
 
– inspelen op de vragen die zich vanuit klimaatveranderingen voordoen zoals de aanleg van een klimaattuin 

waarin theorie vertaald is naar de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan waterdoorlatende verharding, 
onderhoudsarme groene tuinen als alternatief voor tegeltuinen (zo mogelijk samen met 
woningbouwvereniging Centrada en eventuele anderen). Hoe maak je een wadi? Hoe vang je neerslag op 
Alternatieven voor hardhout, ecologische verven, kleine bomen voor de kleine tuin, groene afscheidingen, 
groene daken enzovoort. In/bij de klimaattuin zou een klein infocentrum moeten komen waar belangstellenden 
terecht kunnen met hun vragen, 

– de aanleg van een tuin voor mensen met een beginnende dementie, 
– de ontsluiting van het gehele Bultpark door de aanleg van routes voor mensen met een visuele beperking 
– de realisatie van(eenvoudige) bewegingsuitdagingen in het park, bijvoorbeeld in de vorm van een 

Cooperbaan, 
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– ruimte bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
In 2022 hopen we te kunnen realiseren: 
 
– een nieuwe Bomenroute (de oude is oud, versleten en onbruikbaar), 
– de inplant van 12 boomspiegels met als opzet om de bewoners te stimuleren om in hun eigen woonomgeving 

aan de slag te gaan. Het is de bedoeling dat 12 (natuur-)organisaties ieder een boomspiegel in gaan planten. 
Zo wordt het een breed gedragen actie, 

– het intensiveren van de samenwerking met de Ruiltuin. 
 
 

7. Slot 
 
We hopen als Stichting Bultparkcomité het Bultpark nog aantrekkelijker te maken voor de bewoners uit de 
omliggende wijken.  
 
Overigens komen er steeds meer bezoekers van verder weg naar het park. De ANWB kwalificeerde het Bultpark 
enige tijd geleden als het Toppark van Flevoland!  
 
Stichting Bultparkcomité, maar vooral ook de vrijwilligers die aan de slag zijn in het park, krijgen heel regelmatig 
complimenten van bewoners en passanten. Dat doet goed, het stimuleert. 
 
We hopen ook ander een te stimuleren om zaken in het park in hun omgeving aan te gaan pakken, aan ons zal 
het niet liggen! 
 


