
Klimaatommetje
Lelystad

18 km

Europees landbouwfonds voor plattelands ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 
Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor 
POP2 in Nederland

Tkr la, einde fp la, langs Lage Vaart onder brug (Dronterweg) 
‘doorlussen’, a fp/parallelweg Dronterweg op, brug over ra 
(doodlopende)weg op, ra fp op, onder brug Dronterweg) 
door, fp langs (Lage Vaart) volgen tot vóór hoge fb, ra 
(Westhoven) rijweg op, kr la, direct ra fp op, Anacon-
da fb over, fp Pauwenburg, de Landerijen 

Einde weg ra (Teylingen), rd water volgen richting 
Cannenburg/ Geldersedreef. Onderweg passeert  
u aan uw rechterhand drie keer een Wadi 

Rd ft onder Cannenburg, na ft ra, la over fb 
(Horstbrug), rd Horst str11, kr la, Horst str10 
volgen, Tkr ra, la Horst str10 blijven volgen 
tot Tkr Horst str20, ra Horst str20 blijven 
volgen, gaat over in Horst str30, blijven 
volgen tot Wold str23        , la Kamp str41 (bij 
restaurant Siciliana), direct ra Kamp str39.

Fp volgen tot kr met rijbaan Wold str10, voor 
kr la, fp Wold str10 volgen tot Wold str11, ra 
naar pannenkoekenrestaurant Dubbel-Op       , 
na pannenkoekenrestaurant terug naar Wold 
str10, kr rd fp naar ft (Neringtunnel).

Na ft Neringtunnel kr rd Muntstraat, ra Stadhuisstraat, 
la Stadhuisplein, Stadhuis       , la, ra, rijbaan Reaalhof, kr 
rd fp op, ra fp Middenweg, rd Stationsplein.
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Anacondabrug

Legenda:
kr =kruising,Tkr=T-kruising, spl=splitsing, 
rot=rotonde, ra=rechts-af of -aanhouden, 
la=links-af of -aanhouden, rd=rechtdoor, 
fp=fietspad, ft=fietstunnel, fb=fietsbrug,  
Straatnamen tussen haakjes worden niet 
d.m.v. straatnaamborden aangegeven.

Routebeschrijving:

Vertrek vanaf de achterzijde van het station richting  
provinciehuis, kr rot rd, tussen spoordijk en Provinciehuis 

La onder het spoor door, voor de kr ra, fp langs de dreef 
volgen, 5e kr ra weer onder spoor door (Het Bildt) op, direct 
over de brug la Oldambt, Landstrekenwijk 

Oldambt volgen, rd fb over rd Oostermoer, einde ra Oos-
termoer, kr rd de Peel,  kr Sallant rd, la ft, la fp Larserdreef, 
langs de PIL (Penitentiaire Inrichting Lelystad), onder spoor,  
Biomassacentrale

Na Biomassacentrale fp (Larserdreef ) blijven volgen, spl la  
onder fb Zuidbrug rd, fp blijven volgen tot na tankstation, na 
kr ra fp (Heralaan), rot rd, la rijbaan Artemisweg op water vol-
gen, na Tkr la (beton) fp op, 2x la fp langs Lage Vaart onder 
brug van Larserdreef door, fb over, fp blijven volgen tot aan 
hoge fb, vóór deze fb la rijbaan (Breedenburg) op, kr Oudaen 
ra, direct ra fp op, de hoge brug over, Flevohout 

Ontwerp: www.turquoiseontwerp.nl  •  Foto’s: Nuon, Provincie Flevoland en NMF Flevoland
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Milieudefensie afd. Lelystad



Klimaatommetje 
Lelystad, 18 km

Het klimaatommetje Lelystad is 
een fietsroute die langs ver-

schillende initiatieven in het 
gebied leidt die te maken 

hebben met klimaat en 
energie. Laat u inspire-
ren door een heerlijke 
en leerzame tocht. 

1. Provinciehuis
Het provinciehuis heeft 

een A-label. Door toepas-
sing van warmte-koude 

opslag wordt in een warme 
periode energie uit het ge-

bouw ontrokken en opgeslagen in 
de bodem voor gebruik in een koude 

periode. Hierdoor wordt er minder gebruik  
gemaakt van fossiele brandstof. De speciale keramische ge-
veltegels dragen bij aan de hoge isolatiewaarde. Op het dak 
van het provinciehuis staan bovendien zonnepanelen. De 
provincie koopt ook groene stroom in.

2. Landstrekenwijk
Op de huizen in de Landstrekenwijk is in totaal 500 m2  
zonnepanelen gezet, bijvoorbeeld op de huizen 
aan de  Oldambt.

3. Biomassacentrale  
De biomassacentrale van Nuon gebruikt 
als brandstof houtchips, verkregen uit 
onderhouds- en snoeiwerk in de om-
geving van Lelystad. De verbranding 

ervan zorgt voor opwekking van 
elektriciteit en stadsverwar-

Houtsnippers bij de Biomassacentrale

Provinciehuis

Bespaartip:
Gebruik een stekkerdoos  

met schakelaar om  
apparaten echt uit te zetten!

Een wadi

ming. De centrale levert 
aan 4500 huishoudens en 
60 grootverbruikers, waar-
onder winkelboulevard Palazzo, de 
Penitentiaire Inrichting Lelystad en de jeugdgevangenis.

U kunt de route verkorten tot 13,5 km door niet naar het  
Flevohout, maar direct over de Anacondabrug te gaan. 

4. Flevohout
Het voorbeeldbos ‘Flevohout’ is in 2000 aangeplant  door St. 
Robinia, Staatsbosbeheer en de gemeente Lelystad om de mo-
gelijkheden van Europees kwaliteitshout te laten zien aan be-
leidsmakers, telers, houtverwerkers en consumenten.  (bron St. 
Robinia) Sinds 2011 is het bos in beheer bij Het Flevo-landschap.

5. De Landerijen
De meeste woningen in de wijk de Landerijen zijn energie-
zuinig gebouwd en voldoen aan het keurmerk van het We-
reld Natuur Fonds.

6. Wadi
Lelystad heeft een gescheiden rioolsysteem waarbij  

regenwater niet het riool in gaat, maar op het opper-
vlaktewater geloosd wordt. Hierdoor wordt het 

rioolzuiveringsbedrijf minder belast. Een wadi 
heeft tot doel het regen water zo lang mo-

gelijk in de wijk te houden. Bij hevige 
regenval vangt een wadi het water 

op waardoor de wijk niet blank komt 
te staan. Door de speciale opbouw 
van een wadi wordt het regen-
water ook gezuiverd. Zo wordt 
het grondwater aangevuld met 
schoon water.

7. Wold 
Deze wijk is in 2000 gerenoveerd. Op de  huizen in een aantal stra-
ten van de Wold zijn zonnecollectoren voor warm water geplaatst. 

8. Dubbel-Op
Dubbel-Op is een origineel en eigentijds pannenkoekenres-
taurant. De pannenkoeken worden zoveel mogelijk gemaakt 
van (biologische) streekproducten. Dankzij de speciale  
restaurant formule bespaart Dubbel-Op zeer veel energie en 
heeft het weinig afval. 

9. Stadhuis
Dankzij een totale renovatie in 2011 is het Stadhuis nu zeer ener-
giezuinig geworden. Het is gestegen van energielabel C naar A+. 
Deze enorme verbetering komt onder andere door een betere 
isolatie dankzij nieuwe ramen en dakbedekking, warmte - en 
koude opslag in de bodem en een nieuw lage-temperatuur ver-
warming- en koelsysteem met klimaatplafonds. 

Pannenkoek met  
streek producten bij 
Dubbel-Op (Proef de 
Smaak van Flevoland-tip)


