Legenda:
kr=kruising, T-spl=T-splitsing,
rot=rotonde, ra=rechts-af of
-aanhouden, la=links-af
of -aanhouden, rd=rechtdoor,
fp=fietspad,
ft=fietstunnel, fb=fietsbrug,
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Doorfietsen ra, Tkr ra, einde ra fp Dronterweg, ra fp
Larserringweg, na 1km rechts: 8 Milieupark met
Orgaworld en Afvalzorg.
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Terug naar de Larserpoortweg, ra, la Meerkoetenweg,
Larserweg bij verkeerslichten oversteken, rd brug over,
na 700 m la fp,(terug)fp ra langs water volgen, onder
A6viaduct door: 7 Flevohout.

Terug over fp Larserringweg, la fp Dronterweg,
na A6viaduct ra onder Dronterwegviaduct, ra, ra
fp Dronterweg, brug over, kr rd langs water, onder
Oostranddreefviaduct rd fp langs water blijven volgen,
kr rd brug over, kr rd, kr ra Griend 50, rd Horst 20,
rd Horst 30, la Kamp 41, ra fp, einde la Kamp 27,
gaat over in Wold 10. Ter hoogte van Coloriet ra fb op.
Bij kr la. T-spl la over rode fb. T-spl weer la.
Ga helemaal rond het: 9 Waterschapshuis.
Volg fp, bij kr ra (tunneltje). Rd Muntstraat, na 100 m
ra Stadhuisstraat. Aan het eind Stadhuisplein met
 Stadhuis.
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U bent weer terug bij het startpunt.
N302

Start Stadhuisplein 51: 1 Duurzaamheidswinkel.
Fiets re om het Stadhuis naar het station: 2 Roetz-bike bij
OV-fiets.
Fiets ri Ziekenhuis, via Middenweg, la Ziekenhuisweg, 1e ra
bij verkeerslichten oversteken, fp volgen langs Rabobank en
de Hoven, rd fp Ravelijn. 3 Wormenhotel. rd Grietenijbrug
over, la fp volgen, 2e fp ra achter de Rietlanden langs naar de
Zuidbrug, daarover ra naar de: 4 Biomassacentrale.
Na tankstation ra fb Heralaan, na rot 1e ra, la Apolloweg, even
verder: 5 Raab Karcher.
Terug naar fp Larserdreef, daar ra parallelweg Larserdreef,
brug over LageVaart volgen, vervolgens onder de rijksweg
A6 door, ra, la Larserpoortweg op, Pascallaan oversteken en
Larserpoortweg blijven volgen.
Bij 2e weg ra James Wattlaan, rechts: 6 Peperzeel.

Deze route is een initiatief van:
De route is ontwikkeld met de Fietsersbond. De Fietsersbond stimuleert
meer en veilig fietsen en heeft een afdeling in Lelystad.

Mede mogelijk door:

Ommetje Circulair
Lelystad
Fietstocht: 19 km

Hoe groot is jouw voetafdruk?
Meet deze op
www.flevolandsevoetafdruk.nl

19 km

we minder aardgas nodig. 5.000
huishoudens woningen en 60 bedrijven
(zoals winkelboulevard Palazzo en de
gevangenis) worden zo voorzien van
warmte en stroom.
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Afval bestaat niet. Als we het goed
verwerken is het eigenlijk grondstof
en kunnen we het hergebruiken. Het
ommetje Circulair Lelystad voert je langs
inspirerende voorbeelden van hergebruik.

1. Duurzaamheidswinkel DuurzaamInLelystad.nl
In de winkel zie je voorbeelden voor duurzaam en
circulair wonen en ondernemen. Ook krijg je hulp
of advies voor energiezuinig of circulair verbouwen
bij het Energieloket Flevoland.

2. Van fietswrak tot OV-fiets
Bij het station kan je een OV-fiets huren van Roetz-Bikes.
Dit zijn afgedankte fietsen van bekende Nederlandse
fietsmerken, die een tweede leven hebben gekregen.
Bij Roetz werken mensen die moeite hebben een plek te
vinden op de arbeidsmarkt. Roetz gelooft in tweede kansen
en streeft naar een circulaire en inclusieve samenleving.

3. Eerste wormenhotel in Lelystad
Bewoners wonend in de hoogbouw De Leyakkers aan
het Ravelijn kunnen voortaan hun gft kwijt in een
wormenhotel. Dit is een groot compostvat voor een
hele buurt. Wormen verwerken de gft tot compost. De
compost kunnen buurtbewoners voor hun binnen- en
buitenplanten weer zelf gebruiken

4. Biomassacentrale geeft duurzame energie
In deze centrale wordt warmte en elektriciteit
opgewekt met hout, afkomstig uit
onderhouds- en snoeiwerk uit de omgeving.
We noemen deze centrale daarom wel
een biomassacentrale. Hierdoor hebben

5. Verbouwen? Kies voor circulair
en duurzaam!
Duurzame bouwmaterialen bestaan
uit grondstoffen die de natuur en
het milieu niet of nauwelijks belasten.
Hier bij Raab Karcher kan je dergelijke
producten kopen, onder de naam
‘Greenworks’. Ook circulaire producten
liggen in het schap met keurmerk C2C. Dat staat
voor ‘Cradle to Cradle’ en betekent: van wieg tot
wieg. Ofwel telkens opnieuw te gebruiken.

6. Lever oude batterijen in
Batterijen bevatten schadelijke stoffen en daarom
is het belangrijk ze apart in te zamelen. De
grondstoffen worden dan op een veilige manier
gerecycled, zoals bij Van Peperzeel. Ze zijn
tevens voor Stibat (de Stichting Batterijen)
hét nationale sorteercentrum van alle lege en
afgedankte batterijen in Nederland.

7. Flevohout

Tip
9. Waterschap kiest
voor circulair
Waterschap Zuiderzeeland
heeft bij de renovatie van
het Waterschapshuis gekozen
voor circulair verbouwen. In
de hal zijn diverse hergebruikte en
duurzame materialen te zien. Zo heeft een
afgekeurd onderdeel van een gemaal nu een tweede leven
gekregen als koffiebar. Een ander voorbeeld is het
hergebruiken van afgedankte polyester bootjes
voor oeverwanden.

10. C2C in Stadhuis
Voor de inrichting van het Stadhuis
is gekozen voor 700 stoelen die
C2C zijn. Dat staat voor ‘Cradle to
Cradle’ en betekent: van wieg tot
wieg. Oftewel: zo ontworpen dat het
telkens opnieuw is te gebruiken.

Snoeihout uit dit bos wordt gebruikt voor de
biomassacentrale waar we eerder langs fietsten.

8. Afval scheiden
Op deze plek zorgen bedrijven voor verwerking van
het Lelystadse afval. Bij Orgaworld staat een installatie,
die van organisch restmateriaal (zoals groente, fruit
en tuinafval) weer compost maakt. Bij het
Afvalbrengstation lever je afval gescheiden
in, zodat het weer gebruikt kan worden
als nieuwe grondstof of product. Een
voorbeeld is de container voor oude
matrassen. Retour Matras, elders in
de stad, zorgt dat deze matrassen
volledig worden gerecycled.

DuurzaaminLelystad.nl
Volg ons op
facebook en twitter!

