Bultparkinformatief - Ommetje Om
Dit is een uitgave van Stichting Bultparkcomité Lelystad

Het Bultpark is een van de parken in Lelystad en misschien wel het allermooiste! Volgens de ANWB is het
“Het Flevolandse Toppark” (uitgeroepen in juli 2019)!
Het Bultpark is natuurrijk en dat komt door de afwisseling: water en land, hoog (de bulten waaraan het park zijn naam dankt)
en laag, zon en schaduw, gras en bomen+ struiken. Die afwisseling ervaar je tijdens het OMMETJE OM, een aantrekkelijke
wandeling van ongeveer 1,5 km door het park.
Dit is overigens niet de enige wandeling. Er is een Kabouterpad uitgezet (geopend lente 2020). Onderweg kom je, terwijl
je het OMMETJE OM loopt, verschillende kabouters tegen. Er loopt ook een Bomenroute door het park. Bij sommige bomen
onderweg staan palen met nummers en een QR code met wat achtergrondinfo. Een bijbehorend gidsje is verkrijgbaar in de
Ruiltuin tijdens openingsuren.
De nummers op de plattegrond van het OMMETJE OM komen overeen met de nummers in de tekst. Naast deze uitgebreide
tekst op de website is er een beknopte tekst met plattegrond, verwerkt in een folder. Deze en andere folders (Bultpark
informatief) liggen in de Ruiltuin, op een folderplank in het Stadhuis en in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein.
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Start
Je start (en eindigt) de wandeling bij school De Kring (Schouw 12 – 03, 8232 ZA LELYSTAD).
Je kunt parkeren voor de school. Kom je op de fiets? Er staan bomen genoeg om je fiets
aan vast te zetten. (Nummer 1 op de plattegrond)
Je loopt (rechts) langs een gymzaal met het spandoek: BULTPARK, VIER SEIZOENEN MOOI en
dat zul je zelf ook ervaren. Deze foto’s, en ook de foto’s in deze websitetekst zijn gemaakt
door de Bultparkhoffotograaf Tom Wanner.
Bij het NIP (Natuur Informatie Punt, Nummer 2) ga je linksaf het tegelpad op dat ligt
tussen de door een stichting beheerde dierenweide De Knotwilg (rechts) en de Ruiltuin
(links). Langs het tegelpad staat nogal wat eetbaars zoals de krent (Amelanchier), zoete
kers of kriek (Prunus avium), boomhazelaar (Corylus colurna, staat in de dierenweide ter
hoogte van de ingang naar de Ruiltuin). En verder vind je hier de hazelaar (Corylus avellana,
hazelnoten), tamme kastanje (Castanea sativa) en verschillende walnoten (Juglans).

De Ruiltuin (de openingstijden staan op het bord bij de ingang) is de plek waar
je tuinplanten, die je over hebt, kunt brengen om ze te ruilen voor wat anders.
Heb je niks te ruilen dan betaal je een kleine vergoeding voor de plant(en) van je
keuze. De tuin wordt gerund door vrijwilligers.

Nummer 3:
Aan het eind van het tegelpad, bij de lantaarnpaal met het bord Schouw 12 om, ga je
rechtsaf het graspad op. Rechts de dierenweide, links het water. Langs het water staan
knotwilgen, die ooit als wilgentak zijn begonnen. Je komt ook langs een mooie walnotenboom (rechts). Blijf het graspad volgen tot het fietspad.
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Gebruikers van een rolstoel of scootmobiel
Als het graspad niet goed berijdbaar is keer dan op het tegelpad bij de lantaarnpaal met
Schouw 12 en rijd terug naar het NIPbord. Ga rechtsaf en neem het eerste tegelpad aan je
linkerhand aan de overkant Ga rechtsaf en neem het eerste tegelpad aan je linkerhand aan
de overkant kant van het fietspad. Volg het tegelpad tot aan het bruggetje. Links het
Kraaienbosje met een aantal grote stenen, rechts wat fruitbomen aan de rand van een
trapveldje.
Bij nummer 5 komen de routes weer samen.
Nummer 4:
Steek het fietspad over en ga rechtdoor het snipperpad op.
Links het water met in de zomer veel waterlelies.
Dankzij baggerwerkzaamheden zijn stukken waterleliewortel her en der naartoe gedreven.
Veel van die stukken hebben wortel geschoten en ‘versieren’ zomers het water!

Nummer 5:
Aan het eind van het snipperpad ga je linksaf naar het bruggetje. Net voor je het bruggetje
opgaat zie je (rechts) een tegelpad met een bankje. In de strook achter dat bankje staan
verschillende pruimenbomen met kleine (maar heerlijke!) gele of rode vruchten, om zo te
eten of om er jam van te maken. Op de brug (rechts) een doorkijkje naar de Rigastraat van
het Hanzepark.

Nummer 6:
Volg over de brug het tegelpad met links het water en rechts bungalows in de Kempenaar.
Oud en jong riet
Hier en daar staat in het jonge, groene riet nog oud, geel riet. Dat oude riet blijft bewust
staan. In het riet broeden verschillende vogelsoorten. Als die in het voorjaar terugkomen
uit verre, warme oorden (het zijn trekvogels) dan is het jonge riet nog niet groot genoeg
om een nest in te maken en dus gebruiken ze het oude riet. Loop je er in de lente langs
dan hoor je vanuit het riet regelmatig fluitende vogels.
Wist je dat Frans van der Stoep, Bultparkrandbewoner, die de vogelsoorten die korte of
langere tijd in het Bultpark leven, inventariseert, het jaarrond meer dan 50 verschillende
vogelsoorten geteld heeft?
Halverwege het pad zie je links een vissteiger en iets verderop (ook links) de vleermuizenkast, bestemd voor dwergvleermuizen. Spechten hebben in de buitenwand gaten gehakt.
Tussen de ‘dozen’ zit ruimte en in deze ruimte hangen dwergvleermuizen, op hun kop, aan
het ruwe hout.

3

Bultparkinformatief
Blijf het pad volgen tot NUMMER 7.
Steek het fietspad over en ga rechtuit het asfaltpaadje op. Links een mooie Catalpa
(trompetboom met witte bloemen) en rechts staan een paar rijkdragende appelbomen
tussen de andere bomen.
Bomenroute
Een aantal jaren geleden is er in het Bultpark een Bomenroute uitgezet. In de Ruiltuin, waar
de eerste bomen van de route staan, kun je tijdens openingsuren de routebeschrijving
afhalen (gratis). De Catalpa waar je net langs kwam, is nummer 43 uit de route. Je komt
onderweg meer genummerde bomen van de Bomenroute tegen.
Blijf het asfaltpad volgen tot het kruispunt van vier asfaltpaden.
Nummer 8:
Steek het kruispunt over. Rechts de Scheepsbank (ontworpen en gemaakt door Daniël
Postma) waarop je even kunt genieten van het uitzicht.

Nummer 9:
Voor de doorzetters: achter de Scheepsbank begint het struinpad door het bos, bedekt
met houtsnippers. Het pad is niet geschikt voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.
Halverwege het struinpad kom je uit op de bult. Steek het schelpenpad over en volg aan
de overkant verder het struinpad. Je komt uit op een grasveld met picknicktafel. Loop door
over het gras tot het asfaltpad. Ga dit op en loop (rechts) naar het kruispunt. Hier komen
de beide routes weer samen
Wil je op het kruispunt het asfaltpad blijven volgen ga dan rechtdoor. Je passeert (links)
het hondenstrandje met (rechts) 2 bankjes. Niet veel later kom je langs een schelpenpad
(rechts) dat de bult op gaat maar blijf het asfaltpad volgen. Je passeert (rechts) een grote
walnotenboom.
Een stukje verderop zie je links een bruggetje naar de Gondel maar laat dit links liggen. Ga
het eerste asfaltpad aan je rechterhand op en loop dit af tot aan het kruispunt.
Nummer 10:
Op het kruispunt ga je rechtsaf.
Je passeert (rechts) twee moerascipressen (Taxodium). Nu loop je op het ‘bramenpaadje’,
vlak achter de tuinen van de woningen in de Kempenaar maar dat ervaar je niet als zodanig.
Bij de kruising (links wijk de Kempenaar en rechts het schelpenpad) ga je even een
piepklein stukje rechts het schelpenpad op. Rechts zie je dan boom 39 van de Bomenroute
(veldesdoorn – Acer campestre) en links boom 38 (Noorse esdoorn – Acer platanoïdes-foto).
Loop terug naar het asfaltpad, ga naar rechts en blijf het pad volgen tot het volgende
kruispunt met de grasdriehoek.
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Nummer 11:
Hier rechtsaf slaan en het asfaltpad blijven volgen tot de Scheepsbank (rechts). Steek het
kruispunt over en volg het asfaltpad rechtdoor.
Links hondenspeelplaats Het Doorbijtertje en rechts de zonneweide, het ooievaarsnest en 3
smalle populieren (Populus nigra Italica).
Ter hoogte van het bankje (links) staan paaltjes aan de waterkant die als steun dienen voor
stekken van de oudste boom van Lelystad, de Klasemaboom in Lelystad – Haven. De boom,
eenu kunt
schietwilg,
is ziek
en gaat dood. Door middel van de stekken leeft de
zoals
zien aan de paal
– met –(watermerkziekte)
nummer
dat aan de voet van de bomen staat. Door de
boom
toch
nog
door.
smalle vorm kunnen ze ook geplant worden op
plekjes waar wat minder ruimte is.

Volg het asfaltpad verder. In de bocht heb je een mooi uitzicht over de plas richting Gondel.
Loop verder tot het fietspad. Vlak voor de houten brug staat nummer 27 van de Bomenroute,
een groepje zuilvormige eiken (Quercus robur fastigiata).

Nummer 12:
Ga de brug over en ga op het kruispunt aan de overkant rechtdoor. Niet het pad naar de
Gondel (rechts) inslaan maar gewoon doorlopen
6.6. Oosterse plataan (BB) – Platanus
orientalis.
Nummer
13:

Deze bijzondere plataan, die je nergens anders in Lelystad tegenkomt, staat
Ga het eerste asfaltpaadje links
links voor de viersprong van asfaltpaden.

Het blad heeft wel wat weg van het
blad van de ‘gewone’ plataan, Platanus acerifolia, maar het is kleiner
en is diepere ingesneden. Het wordt
uiteindelijk een boom van de 1e
grootte.
De boom wordt vanaf de eerste helft
van de 16e eeuw in Engeland gekweekt.

op. Rechts een groepje moerascipressen (Taxodium,
nummer 18 uit de bomenroute) . Na ongeveer 30 meter ga je het schelpenpad links op. Je
loopt nu door een kleine bongerd (= boomgaard) met hoogstamfruitbomen, vooral appelen perenrassen, die je ook elders in het park, als struik of boom, kunt vinden. Leuk als de
bomen in bloei staan in de lente (ook goed voor insecten!) en lekker als er rijpe vruchten
aan hangen.
Bovenop de bult staat de bomenbank, gemaakt van een boom uit het Bultpark.
Volg het pad (rechts aanhouden) naar beneden. Rechts het prieel en links het
kabouterpicknickset.
Loop links het asfaltpad verder af tot het bord Bultpark – Plukpark waarop vrijwel alle
eetbare soorten die in het Bultpark groeien, afgebeeld staan. Even daarvoor: links twee
53 Kabouterpad.
fotokabouters, onderdeel van het

OPMAAK BOMENROUTE LELYSTAD-68.indd 53
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Nummer 14:
Ga rechtsaf de brug over. Rechts in het water een kunstwerk, een stalen eend met feestmuts, geschonken door de fa. Staalbouw. Volg over de brug het tegelpad tot aan het
Natuur Informatie Punt (NIP). Hier eindigt de route.

Wij hopen dat u genoten heeft!
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Tenslotte
Lelystad heeft 4 grote(re) parken:
– 		het Stadspark (oudste park van Lelystad) dat ligt tussen het Lelycentre en
		sportcentrum De Koploper,
– 		het Kustpark, dat ligt tussen Galjoen, Jol en Punter
– 		het Woldpark, tussen Archipel en Wold
– 		het Bultpark, omgrensd door Kogge, Gondel, Schouw, Hanzepark en Kempenaar.
		In 2019 door de ANWB uitgeroepen tot Toppark van Flevoland

Stukje Bultpark geschiedenis
Op een luchtfoto uit 1974 is de opgespoten zandvlakte te zien voor de geplande bebouwing van de Kempenaar en de Schouw. Aan de zuidrand van de Kempenaar was een
brede, donkere strook te zien waar een park was gedacht. Als werknaam voor het huidige
Bultpark was binnen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, destijds verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van Lelystad, de naam Westerterpen in gebruik, genoemd naar de
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Tjerk Westerterp.
Bouwbedrijf Moes, inmiddels al jaren (helaas) ter ziele, heeft een groenproject in het Bultpark gefinancierd, het zogenaamde Moesbos, qua opzet een soort belevenissenbos, toen
bijzonder, nu schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Van dat belevenissenbos in het
Bultpark is niets meer over (behalve de begroeiing).
Gedichtenroute
Op 10 bankjes in het Bultpark vind je een bordje met een gedicht. Dat zijn de 10 winnaars
van de Bultparkgedichten wedstrijd onder middelbare scholieren. Van de gedichten is een
route gemaakt die af te halen is (tijdens openingsuren) in de Ruiltuin.

Het Ommetje Om werd uitgezet door Stichting Bultparkcomité en IVN afdeling Lelystad.
Internet: www.ivn.nl/afdeling/lelystad en E-mail: ivnlelystad@gmail.com

Iedere maand verschijnt er een digitale nieuwsbrief over het 		
Bultpark en alles wat daar gebeurt of te zien is.
Wil je die ook? Mail je gegevens dan naar info@bultparklelystad.nl.

Wil je wat doneren?

Stichting Bultparkcomité Lelystad

Dit is ons banknummer bij de Triodosbank: IBAN NL17 TRIO 0391 1592 16
ten name van Stichting Bultparkcomité Lelystad.
Stichting Bultparkcomité heeft een ANBIstatus, giften zijn dan ook
aftrekbaar van de belastingen.
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