
Klimaatommetje
Noordoostpolder

15 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

Kr Hannie Schaftweg ra, over Urkervaart. In de 
verte ziet u windmolens. Binnenkort gaan 50 
oude molens plaats maken voor 86 nieuwe 
turbines voor het Windpark Noordoostpolder, 
het grootste windpark van Nederland. Tkr  
Urkerweg rd; na 400 m ra volkstuinencom-
plex Emmeloord. Einde ra Pilotenweg.  
Op nr. 7 ‘De Boerderij’ 

La Zwin, fp volgen, verandert in Europa-
laan; kr Zwarte Zeestraat la fp Skagerrak; 
kr ra fp, na ± 100 m met bocht mee la fp 
parkje in, spl la, over brug ra Achterhoek-
pad, ra, bij Tkr ra fp (Zuidenveldpad); Tkr ra 
(Espelerlaan). Na 200 m aan linkerhand ROC 
FriesePoort

Rd richting Poldertoren, ra Zeeasterstraat; 
kr Harmen Visserplein la Gemeentehuis  .  
La Distelstraat rd. U bent weer terug bij de Deel.
De ‘Proef de Smaak van Felvoland-tip’ geeft aan 
waar u kunt uitrusten onder het genot van een hapje 
en drankje uit eigen streek.
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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:

Start bij de Poldertoren op de Deel        en        

Achter de snackbar/lunchroom: De Deel ra langs busstation,  
fietsenstalling en P-terrein. Aan het eind la Beursstraat; bij 
kr ra Noordzijde. Het eerste deel van Noordzijde en het  
parkeerterrein (de Paardenmarkt) is voorzien van dimbare   
LED-verlichting. Met de bocht mee ra, rot ¾, over Lemster-
vaart. Rot rd, volgende rot weg oversteken, direct ra fp op 
Ecopark 

Fp volgen, aan het eind van fp rd rijbaan op. Bij kr met  
Constructieweg ra, rot la (vóór rot), onder A6 door, la Kam-
perweg. Na de brug ra fp wijkpark de Zuidert         . Na ± 100 m 
(na grachtje) la langs basketbal-/trapveldje, fp volgen. Over 
de fb, bij spl la park uit; rd Amsterdamweg.

Vóór kr naar linkerkant van Amsterdamweg, rd Amsterdam-
weg volgen. Bij verkeerslichten oversteken, meteen ra en la 
Randweg. Aan rechterhand: Het Goed         ; rd, aan linkerhand 
Tank S met GroenGas        ; rd Emmeloord uit. 

Ontwerp: www.turquoiseontwerp.nl  •  Foto’s: NMF Flevoland, Martin Tank, De Boerderij, ROC FriesePoort
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Klimaatommetje 
Noordoostpolder, 15 km

Het klimaatommetje Noordoost-
polder is een fietsroute die langs 

verschillende initiatieven in 
het gebied leidt die te ma-

ken hebben met klimaat en 
energie. Laat u inspireren!

1. Poldertoren met 
LED-verlichting 
De 65 meter hoge  
Poldertoren fungeert als 

centraal herkennings-
punt van de Noordoost-

polder. De bovenkant van 
de toren wordt ’s avonds 

verlicht door LED-lampen. Ook 
het plein heeft LED-verlichting. 

LED lampen verbruiken zeer weinig  
energie, onder andere omdat er geen  

kleurenfilters nodig zijn om gekleurd licht te maken. LED-
licht is sterk gebundeld en gaat onnodig strooilicht tegen. 

2. Duurzaam restaurant  
Restaurant Sonoy is in 2011 uitgeroepen tot Duurzaam  
Restaurant van het jaar. Het maakt zoveel mogelijk ge-
bruik van streek- en seizoensproducten, biologische 
kruiden, diervriendelijke producten en vegeta-
rische gerechten. Ook heeft het restaurant 
een speciaal energiesysteem, waardoor 
er geen piekbelasting is. Dit scheelt wel 
40-43% van het energieverbruik. 

3. EcoPark Emmeloord
Het EcoPark Emmeloord is een groen 

en waterrijk bedrijventerrein. 
In de openbare ruimte ko-

men met de zon mee-

Poldertoren met LED-verlichting

© Martin Tank

Proef de Smaak  
van Flevoland - tip

Proef streekproducten bij
• HRG ’t Voorhuys, De Deel 20

• Restaurant Le mirage, Beursstraat 2

Kleurige bloemen bij De Boerderij

draaiende zonnepanelen. Dit 
unieke systeem voorziet de ge-
meenschappelijke verlichting en het 
watersysteem van stroom. Het EcoPark 
inspireert ondernemers tot het treffen van 
duurzame maatregelen. Zo heeft het merendeel 
van de huidige ondernemers duurzame energiesystemen  
zoals warmtepompen, zonnecollectoren en/of zonnepanelen.  

4. Wijkpark de Zuidert
Wijkpark de Zuidert heeft voor de bewoners van Emmeloord  
een belangrijke recreatieve waarde. Groen in en om de stad  
draagt ook bij aan een gezonde leefomgeving: bomen  
binden broeikasgas (CO2), produceren zuurstof (O2) en  
zuiveren de lucht doordat ze fijn stof afvangen.

5. Kringloopwinkel Het Goed 
In de kringloopwinkel ‘Het Goed’ krijgen goede spullen een 
tweede kans. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: er wor-
den minder spullen onnodig weggegooid en wie op zoek is 
naar iets nieuws en origineels komt in de kringloopwinkel zeer 
voordelig uit. Goed voor het milieu en voor uw portemonnee! 

6. Groengas-vulpunt  
Tank S is het eerste tankstation in de Noordoorspolder met 

een groengas-vulpunt. Groengas is de duurzame vari-
ant van aardgas. Het wordt gemaakt door biogas 

op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit 
heeft als aardgas. Groengas wordt schoon 

geproduceerd en is hernieuwbaar. Het 
is goedkoper, zuiniger, beter voor het 

milieu, stiller en onderhoudsvriendelij-
ker dan de traditionele brandstoffen. 
OrangeGas is de leverancier en kiest 
100% voor Groengas en is daarmee 
koploper in de markt.

7. De Boerderij
Zorgboerderij “de Boerderij” is een zorg-

bedrijf waar mensen met een beperking 

werken. Het is een biologisch tuinbouwbedrijf met winkel.  Naast 
eigen groenten en fruit verkoopt de winkel ook producten van 
andere biologische telers uit de streek. De Boerderij biedt een 
veilige werkplek met op de cliënt aangepaste werkzaamheden 
en stelt zich open voor de omgeving. De werkplek biedt de ge-
legenheid zich verbonden te voelen met het bedrijf, mogelijkhe-
den te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen. 

8. ROC Friese Poort; 
Het gebouw van ROC Friese Poort heeft een warmte-koude 
opslag waarmee in de winter wordt verwarmd en in de zomer 
gekoeld. De ventilatie wordt ruimteafhankelijk gestuurd met een 
CO2 snuffelaar en de verlichting wordt gestuurd met bewegings-
melders. In de beroepsopleidingen is duurzame technologie 
een speerpunt. De opleiding Mechatronica levert bijvoor-
beeld goed opgeleide technici voor aanleg en onderhoud 
van windmolens en zonnepanelen.

9. Gemeentehuis
De gemeente Noordoostpolder heeft duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan. Behalve aandacht hiervoor in haar 
beleid heeft de gemeente ook zelf zonnepanelen op het 
dak van het gemeentehuis en maakt het gebruik van 
100% groene stroom.

ROC Friese Poort


