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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Lange Dreef

Harmen Visserplein
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Fiets terug. Bij de T-spl ra Transportweg . Bij T-spl la
Werktuigenweg
Na 470 m bij kr la Nagelerweg. Na 440 m. kr
(bij verkeerslicht) la Randweg. Na 260 m: 8 Het Goed.
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Fiets terug. Na 50 m kr la Landbouwkade
Na 150 m ra Energieweg. bij kr la Nagelerweg.
Na ± 520 m ra Zuiderkade. Na 140 m: 9 In Omloop.

8

g

R

we
and

5

7

Fiets terug, bij T-spl ra naar Reijdersant. Bij T-spl la Oude
Vlie. Na 150 m Y-spl schuin rechts. rot ra Urkerweg.
Na 880 m. kr ra. Na 250 m T-spl la Hannie Schaftweg.
Na 1.0 km kr la Randweg. Na 1.4 km. kr ra Transportweg.
Na 300 m. ra Montageweg: Ter hoogte van nr 5:
5 Lichtmasten, stukje verder 6 Recco en
7 Milieustraat.
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Kr linksaf Cornelis Dirkszstraat. Rd tot kr ra
Schokkerwal. Bij T-spl la Spaansebrug
Bij rot ra Lange Dreef, gaat over in Marknesserweg Na
780 m rot ra Constructieweg
Meteen la, na 51 m:  N21.
Fiets terug rot ¾ Marknesserweg, gaat over in
Lange Dreef. Na 2 km la (bij een verkeerslicht)
Geuzenbrug. Na brug kr ra Meeuwenkant.
Na 380 m ra Pioniersbrug. Na 190 m kr la Harmen
Visserplein. U bent weer bij de start.

1. Start bij Harmen Visserplein 5: 1 Bibliotheek.
Ga oost.
Bij kr rd Zeeasterstraat. Na 70 m. la Duizendknoopstraat. Bij
Tkr ra Moerasandijviestraat
Bij rot ¾ Espelerlaan. Na 440 m. na oversteek, rd. Na 60 m:
2 ROC Friese Poort.
Steek na 175 m la weg over naar Zuidenveldpad (=fp). Bij Y-spl
schuin links, volg fietspad en meteen weer schuin links
Na 260 m. la naar fb. Na 60 m op rot 2e afslag. Na 230 m. kr
rd, De Fjord. Fp met rechterbocht volgen. Na ± 200 m bij T-spl
la Skagerak. Aan het einde 1e ra Oostzeestraat .
Bij kr la Atlantischestraat. Na 50 m 3 Repair Café.
Bij T-spl ra Europalaan. Na 90 m la Maasstraat. Bij T-spl la
Drostlaan. Na 50 m ra Reijdersant
Na 250 ra Coeshoeck. Na 70 m. 4 Cocolepelie.

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 de Noordoostpolder.

Mede mogelijk door:

Ommetje Circulair
Noordoostpolder
Fietstocht: 14 km

Hoe groot is jouw voetafdruk?
Meet deze op
www.flevolandsevoetafdruk.nl
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Afval bestaat niet. Als we het goed
verwerken is het eigenlijk grondstof
en kunnen we het hergebruiken. Het ommetje
Circulair Noordoostpolder voert je langs
inspirerende voorbeelden van hergebruik.

1. Boeken lenen en unieke kado’s
In de Flevomeer bibliotheek kun je boeken lenen. Door
te lenen in plaats van te kopen, bespaar je grondstoffen.
In de bieb is ook de winkel KleurKracht. Hier zijn mooie
handgemaakte kadootjes te vinden van duurzame
producten zoals hout. Deze zijn gemaakt en worden
verkocht door medewerkers met een beperking,
ondersteund door medewerkers van Triade.

2. Circulair bouwen
Bij de bouwgerichte opleidingen van ROC-Friese Poort leren
de leerlingen veel over bouwmaterialen die je keer op keer
kunt hergebruiken of van natuurlijke oorsprong zijn
(ofwel circulaire bouwmaterialen).

3. Weggooien? Repareer het!
Breng je kapotte product voor
reparatie naar een Repair
Café. En gun het zo een
tweede leven. Een Repair
Café is een evenement
dat draait om (samen)
repareren met
vrijwilligers. Behalve in
Espelervaart is er ook
een in Revelsant.

4. Van oude jas tot
hippe tas
Van een oude stoere
motorjas kan je nog een
hippe tas maken. Zo krijgt
het materiaal een tweede
leven. Ook andere materialen
die anders weggegooid zouden
worden, worden bij Cocolepelie
verwerkt tot tas.

5. Lichtmasten met tweede leven
Overal in Noordoostpolder staan aluminium lichtmasten
die zo ontworpen en gemaakt zijn dat ze telkens
opnieuw hergebruikt kunnen worden. Zo ook hier aan de
Montageweg. Je herkent de lichtmasten aan een groene
sticker met C2C er op. Dat staat voor ‘Cradle to Cradle’ en
betekent: van wieg tot wieg. Ofwel: telkens opnieuw te
gebruiken.

6. Scheiden van metaal
In veel producten zit metaal verwerkt. Vaak zijn dat
verschillende soorten metaal. Een speciale machine
kan deze scheiden, zodat het metaal opnieuw gebruikt
kan worden. In deze fabriek van Recco staat zo’n
metaalscheidingsinstallatie.

7. Milieustraat
Door afval hier gescheiden in te leveren kunnen
grondstoffen hergebruikt worden. Uit
elektrische apparaten kan aluminium
en koper worden gehaald.
Drankenkartons leveren weer drie
grondstoffen op (papierpulp,
aluminium en plastic) voor
nieuwe producten. Versleten
textiel kan een tweede leven
krijgen als isolatiemateriaal
of vulling voor autostoelen.

Tip
8. Geef gebruikte
spullen een tweede leven
Werk maken van hergebruik en
werk maken van werkgelegenheid:
dat doet Het Goed. Alle gebruikte
spullen die binnenkomen, worden zorgvuldig
gesorteerd. Zoals kleding, dekens, schoenen, huisraad,
meubels, fietsen, speelgoed, boeken en elektronica.
Jaarlijks zamelt Het Goed 20 miljoen kilo textiel en huisraad
in, waarvan 80% wordt hergebruikt. Van spullen die niet te
verkopen zijn, worden vaak onderdelen nog gebruikt.

9. Zelf etaleren
Om hergebruik te stimuleren kan iedereen bij In Omloop
een stellingkast huren. In deze kast kan je de eigen spullen
etaleren en verkopen.

10. Meubel Make-Over
Oude meubels hoef je niet weg te gooien. Je kunt ze ook
helemaal opknappen, zodat ze weer als nieuw zijn. Dit
noem je upcyclen. Je kan het ook laten doen, bijvoorbeeld
hier bij N21.

DuurzaaminNoordoostpolder.nl
Volg ons op
facebook en twitter!

