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.
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met o.a. een zonnewijzer, lachspiegels en een pluktuin.
500 woningen in deze wijk zijn Zonnewoningen 7

11
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Kr rd (boot van Columbus). Bij water ra. Het laatste huis is een CO2 neutrale woning, zie 7 .
Terug langs het water tot voorbij het laatste
huis. La Kindercasla/Klokhuis 8
5
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Vertrek vanaf de fietsenstalling bij Station Almere Centrum,
ra helling op, langs het spoor. Tkr la, fb rd Dokkumlaan, na
400 m vóór fb (Makkumbrug) ra (Beatrixpark). Na 700 m bij
skatebaan knooppunt 2 volgen. Na ± 300 m in grasveld links
een Klimaatbosje 1
Tkr la Specerijpad, na Touwspringbrug ra Clauspad, spl ra, ra
onder busbaan, rd langs water, Tkr la. Zoneiland 2
La busbaan over, Pampushout 3 . Rd Michelinpad, Tkr ra
Pampushavenweg, na 400 m la Botterweg. Windmolenpark 4

A6

A6

Rd richting spoor. Voor een pauze en kopje
biologische koffie/ thee: bij voorrangskr
ra Duitslandstraat, links op de hoek met
Beneluxlaan: Heilig Boontje Espresso.
Terug naar spoor, direct na het spoor
Internationale School Almere 9
La langs het spoor (Spoorbaanpad). Bij
Station Muziekwijk fp la (bij bushaltes).
Parkeerterrein met LED-verlichting 10 .
Terug naar fp langs de busbaan.
Rd, bij bushalte oversteken om weg langs spoor
te volgen. Over fb (Makkumbrug) rd. Aan uw
rechterhand Stedenwijk 11 . Rd over het water. Na
viaduct ra, terug bij Station Almere Centrum.

Kr ra van Wachtendonkpad. Kr rd Brikweg, na 150 m la. Rot rd
Saturnussingel, ra rijbaan op 2x ra Damoclesstraat. Nummer
25 en 30 zijn voorbeeden van duurzame woningen. Bij de kr
ra, la langs water, bij kr rd. 2x ra (water volgen) rd tot eind.
Warmte Overdracht Station 5
Fiets terug, ra fp Willem Barentszroute, links ziet u passief
huizen 6 . Rd, kr busbaan rd. U rijdt nu over het Kinderpad
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Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor
POP2 in Nederland

Windpark Jaap Rodenburg

Klimaatommetje
Almere, 18 km
Het klimaatommetje Almere is een
fietsroute die langs verschillende initiatieven in het gebied
leidt die te maken hebben
met klimaat en energie.
Laat u inspireren!
1. Klimaatbosje
Een klimaatbosje is een
nieuw
landschapselement, bestaande uit walnootbomen die in een
driehoek geplant zijn. Het
staat symbool voor de grote
compensatiebossen. Een klimaatbosje herinnert mensen
eraan dat ze zelf duurzame keuzes
kunnen maken.

4 Windpark
Jaap Rodenburg
Het windpark met 10 windmolens is
in 2000 in gebruik genomen. Het heeft
een totale capaciteit van 16,5 Megawatt, goed
voor de energievoorziening van 12.500 huishoudens.
5 Warmte Overdracht Station
In het Warmteoverdrachtstation wordt de restwarmte van
de Diemercentrale overgebracht op de stadsverwarming in
Almere Poort en Stad. Het zorgt samen met 100% groene
stroom voor een CO2 reductie van 92%.

Lekker buiten
in Pampushout

6 Passiefhuizen
Hier staan 103 passiefhuizen. Dit zijn zeer energiezuinige
woningen, die dankzij een speciaal isolatie- ventilatiesysteem nauwelijks energie verbruiken. Extra bijzonder aan dit
project is dat het huurwoningen zijn.

9 Internationale School Almere
Het gebouw van de Internationale School Almere bestaat uit
duurzame materialen en is energiezuinig. Het staat in het Cascadepark, een strook dat zich zal ontwikkelen tot inspirerend stadspark voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

7 Zonnewoningen
In deze wijk staan 500 Zonnewoningen. Dat zijn energiezuinige
woningen met ongeveer 10 m2 zonnepanelen. In de woningen is FSC-gecertificeerd hout gebruikt, dat is duurzaam
geproduceerd hout. Aan de Roald Admunsterstraat 65 ziet u
een CO2 neutrale woning van Koopmans bouwgroep. De
energie die deze energiezuinige woning verbruikt
voor verwarming en verlichting wordt door
de woning zelf weer opgewekt met zonnepanelen en windmolens.

10 Led verlichting bij parkeerterrein Station
Muziekwijk
De LED-lampen op het parkeerterrein geven een energiebesparing van 50%. De gemeente Almere experimenteert
op diverse plekken in de stad met verschillende vormen van
energiebesparende verlichting.

Zoneiland

2 Zoneiland
Op het zoneiland zetten 520 zonnecollectoren zonlicht om in
warm water. Het levert 10% van de benodigde warmte voor
2700 woningen in de aangrenzende wijk Noorderplassen
West. Goed voor één miljoen keer douchen per jaar.
3 Pampushout
Pampushout is één van de stadsbossen van Almere.
Het is in beheer bij Het Flevo-landschap en
is inmiddels een gevarieerd bos met veel
verschillende planten en dieren. Voor de
bewoners van Almere heeft het bos een
belangrijke recreatieve waarde. Het bos
draagt ook bij aan een gezonde leefomgeving. Bomen binden broeikasgas
(CO2), produceren zuurstof (O2) en
zuiveren de lucht doordat ze
fijn stof afvangen.

8 Kindercasla/Klokhuis
Dit unieke gebouw in de vorm van
een roze taart is van binnen en van
buiten ontworpen door kinderen.
Het is een architectuurcentrum voor
kinderen, waar ze kunnen zien en beleven hoe je duurzaam kunt bouwen.
Voor bezichtiging dient u te reserveren via info@kindercasla.nl
CO2 neutrale woning

11 Groot onderhoud woningen Stedenwijk-Noord
Woningstichting GoedeStede heeft in drie jaar tijd maar liefst
677 huurwoningen en 15 bedrijfspanden volledig opgeknapt. De woningen en bergingen zijn opnieuw geïsoleerd.
Hierdoor zijn ze comfortabeler en energiezuiniger geworden:
van energielabel D naar B!

Proef de Smaak
van Flevoland - tip
Koop biologische streekproducten
bij Helios, Markerkant 1206/-09
en Gooody Fooods, Spoordreef 30

