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:
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Keren, 1 km rd, aan linkerhand Brouwerij Praght en
de Dorpsboerderij 6 . Na bezoek terug naar fp, ra,
meteen la Wisentbos in fp. Tkr ra, kr verharde weg
la, vijfsprong rd, Tkr la, 1e mogelijkheid ra, onder
viaduct la. Na 250 meter staat u tegenover het
nieuwe gebouw van de CAH 7

1
Schans

9

8

Startpunt: P-terrein op Schans.
Fiets vanaf het P-terrein naar het westen, met het winkel
centrum aan de rechterhand en het gemeentehuis in de rug.
Kr De Helling-Schans rd fp. Kr autoweg (Gangboord) rd richting haven. Tkr ra over de brug op zonne-energie 1

Tkr 2x la fp op, over de Lage Vaart. Rot rd, na
rot ra. Tkr la, meteen ra, rd na ± 130 m la fp
op. 1,4 km rd, kr De Zuid rd aan uw linkerhand ziet u de buurt De Boeg 8 3e la (na
appartementencomplex)
Kr (Boeg) rd, Tkr (Het Kompas) ra, rd
Galjoenstraat. Tkr ra, 2x la De Rede,
Gemeentehuis 9
1e ra, u bent weer terug op het P-terrein aan
Schans.

Rd onder viaduct, over water de Munten II 2 . Rd over de
composieten brug 3 . Na fb rd, spl la, langs winkelcentrum,
onder viaduct, na 400 m kom je bij een kr. Rechts ziet u in het
water een speeleiland met natuurlijke materialen. In het veld
voor u ziet u windmolens. Op deze kr la.
La met de bocht mee, meteen ra slingerend fp langs
de wadi 4 . Kr (Gildemeesterdreef ) rd St Antoniusgilde, kr
St. Margarethagilde rd fp op.Tkr ra fp, rd met bocht mee naar
links. Tkr (Wisentweg) oversteken, ra fp rd Groen onderwijs
5
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Studente bij Warmonderhof

Klimaatommetje
Dronten, 15 km
Het klimaatommetje Dronten is een
fietsroute die langs verschillende
initiatieven in het gebied leidt
die te maken hebben met
klimaat en energie. Laat u
inspireren!
1. Brug de Knip op
zonne-energie
Deze fiets- en voetgangersbrug uit 1995 beweegt op zonne-energie.
Het zonnepaneel staat
naast de brug.
2. De Munten II
De huizen in deze nieuwe wijk
zijn zeer energiezuinig (energielabel
A).
De
meeste huizen zijn voorzien van zonne
Brug op zonne-energie
collectoren voor warm water (de bovenste) en
zonnepanelen voor schone energie (de onderste).
3. Composieten brug
Deze kunststof brug uit 2007 weegt 12000 kg, wel 30 x lichter
dan een traditionele brug van staal, beton of hout. Voor
het maken en vervoeren van de brug is heel weinig
energie nodig geweest. De koolstof versterkte
composieten brug heeft een langere levensduur dan een brug van traditionele materialen. Als de brug vervangen moet worden
is het materiaal recyclebaar.
4. Wadi.
De speeltuintjes staan in een wadi. Bij
een wadi komt het regenwater in de
grond, in plaats van in het riool.
Het rioolzuiveringsbe-

drijf wordt hierdoor minder belast
en verbruikt op die manier minder
energie. Door de speciale opbouw van
een wadi wordt het regenwater ook gezuiverd. Zo wordt het grondwater aangevuld met
schoon water. Wadi’s houden het regenwater zo lang mogelijk
in het gebied. Om dit systeem te laten werken, mogen in wijken
met wadi’s bijvoorbeeld geen auto’s gewassen worden.
5. Groen onderwijs
Langs de Wisentweg ziet u de gebouwen en bouwgrond van de
Schoolboerderij Dronten, het Trainingscentrum PTC+ en Stichting Warmonderhof. De Schoolboerderij is een onderdeel van
CAH Dronten. Studenten kunnen hun opgedane kennis hier in
de praktijk brengen. Warmonderhof is de verzamelnaam voor
Warmonderhof Opleidingen, Stichting Warmonderhof en de
daarbij aangesloten agrarische ondernemers. De Warmonder
hof opleiding is de enige Europees erkende opleiding tot biologisch dynamische boer. Loop gerust binnen in de Hofzaal of de
Hofwinkel. Er is altijd wel iemand die u te woord staat en u even
wegwijs maakt op het terrein.

gebouw dat duurzaam is op het gebied van energie, bouwmaterialen, reststoffen en leefklimaat. Het staat model voor het samenkomen van platteland en stad in de huidige samenleving.

6. Lokaal bier van Brouwerij Praght
Mensen met een achterstand op de reguliere arbeidsmarkt
brouwen op een ambachtelijke wijze bier bij Brouwerij
Praght. Daarnaast ligt de Dorpsboerderij Dronten. Dit
bestaat uit een kinderboerderij en een theehuis
(‘t Praghthuys), waar zelfgebakken producten
worden geserveerd. De brouwerij is op afspraak te bezoeken. De Dorpsboerderij is
open op werkdagen van 10 tot 17 uur
en op zondag van 13.30 tot 17 uur.

9. Gemeente Dronten
De gemeente Dronten heeft duurzaamheid hoog in het
vaandel staan. Zelf maakt ze gebruik van groene stroom
voor de gemeentelijke gebouwen, marktaansluitingen, riool
gemalen en openbare verlichting. Het gehele winkelcentrum is voorzien van waterdoorlatende bestrating. Hierdoor
blijft het water langer in het gebied . De rioolwaterzuivering
wordt zo minder belast en verbruikt ook minder energie. De
riolering is aangelegd met een kleinere capaciteit, waardoor er minder materiaal gebruikt is.

7. CAH Dronten
Dit nieuwe gebouw van de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH)
Dronten is geïntegreerd in een ‘tuinbouwkas’ met een zeer innovatieve
klimaatbeheersing. Het is een uniek
Lekker spelen in een wadi
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Het nieuwe gebouw
van de CAH

8. Buurt De Boeg
Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft deze buurt volledig opgeknapt. Aan 218 huurwoningen is groot onderhoud
gepleegd. Daarnaast zijn er 44 nieuwe woningen en 110
appartementen gebouwd. Dankzij verbeterde isolatie
aan ramen, vloeren en daken hebben alle huurwoningen
energielabel A of B. De nieuwe woningen en appartementen
hebben allen energielabel A.

Proef de Smaak
van Flevoland - tip

Heerlijke biologische koffie en
streekproducten bij Lunchcafé
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