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Optie 1:

U kunt de fietstocht verkorten tot 12 km door bij de Boshut te
beginnen en niet richting Shortgolf te gaan.

Optie 2:

U kunt de fietstocht ook verlengen door bij Shortgolf door te
fietsen naar het recreatiegebied Kamperhoek en Ketelbos bij
het Ketelmeer. Als u een nog langere fietstocht wilt maken,
kunt u ervoor kiezen om vanaf daar te fietsen onder de
Ketelbrug door langs de dijk tot aan de Centrale van Electrabel.
Via de Klokbekerweg komt u weer op de route.

Deze fietsroute is ook te downloaden op MooiFlevoland.nl,
de website waarop u alles over natuurbeleving in
Flevoland vindt.
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Bij inlevering ontvangt u een GRATIS kopje
koffie bij Shortgolf

Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie
(EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Klimaatommetje Rivierduingebied, 20 km
Het Klimaatommetje Rivierduingebied is een fietsroute, die langs
verschillende initiatieven in het gebied leidt die te maken hebben met
klimaat en energie. Laat u inspireren door een heerlijke en leerzame tocht
door een uniek gebied.
Er zijn twee startpunten:

5 Duurzaam ondernemen

Op de Visvijverweg 49 bevindt zich Heida Boerenzuivel, een zuivelbedrijf dat duurzaam onderneemt. Het bedrijf heeft 2 windmolens, die
600 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Op de stal ligt
bijna 1000 m2 aan zonnepanelen. Deze leveren genoeg energie om
het vee- en yoghurtbedrijf van stroom te voorzien. De afvalstromen
van het bedrijf worden voor 100% gerecycled.

A Shortgolf, Rivierduinweg 9, Swifterbant
B De Boshut, tegenover Visvijverweg 39, Swifterbant

1 Shortgolf

Het voormalige akkerbouwbedrijf van de familie Douma is sinds 2006
een recreatiebedrijf met golfbaan en mogelijkheden voor feesten en
recepties. Vanuit de verte valt het op dat het gebouw de vorm heeft van
een Kogge, een zeilschip dat vroeger vaak te zien was op de Zuiderzee.
Shortgolf maakt gebruik van Groene stroom en is met een eigen windmolen aangesloten bij Windunie. Windmolens leveren 100% schone stroom.
Op de windmolen van de familie Douma is een webcam bevestigd. Via
molencam.nl kunt u thuis nog eens nagenieten van het Rivierduingebied.
Fiets vanaf Shortgolf rechtsaf langs de Rivierduinweg. Ga bij de
Visvijverweg linksaf en dan 1e weg links: de Vuursteenweg. Bij de brug
rechtsaf het fietspad op langs de Noordertocht. Onderweg fietst u
langs akkerbouwbedrijven en een bosstrook. De akkerbouwbedrijven
hebben vrijwel allemaal fraaie akkerranden

2 Akkerranden

Vele boeren hebben in de akkerranden een mengsel gezaaid van granen
en bloemrijke gewassen. Het is niet alleen fraai maar ook aantrekkelijk
voor kleine zoogdieren, vogels en insecten. Akkerranden dragen ook bij
aan schoner water, omdat ze een buffer vormen tussen het gewas en de
sloot.

Ook de familie Bosma op Visvijverweg 52 heeft het dak van de stal
bedekt met zonnepanelen.

3 Plasdras-gebied

Na het oversteken van de Klokbekerweg ziet u langs het fietspad aan
uw linkerhand een plasdras-gebied. Anders dan bij de akkers wordt dit
gebied bewust nat gehouden. Hierdoor is het voor de diverse weide- en
akkervogels zoals de kievit, een fijn gebied om voedsel te zoeken. Langs
het water is een natuurvriendelijke oever aangelegd, waardoor er veel
verschillende planten en dieren voorkomen.
Vervolg uw route tot aan de Plavuizenweg, steek hierna de weg over
en volg het fietspad.

4 Corrie en Piet

Zie hier Corrie en Piet, twee windmolens, die genoemd zijn naar de
ouders van Jan Cees Vogelaar, de eigenaar van de molens. De leden van
de Natuur en milieucoöperatie Rivierduingebied participeren in deze
windmolens.
Fiets rechtdoor richting het bos en ga dan rechtsaf het water over.
U fietst nu door het Visvijverbos, vernoemd naar een voormalige
nabijgelegen viskwekerij. Na het bos komt u weer op de Visvijverweg.

Ga na de twee bruggen linksaf en volg het pad. In dit gebied is het
skelet van een man met een hoofdtooi van barnsteen gevonden.
Hij leefde ongeveer 6000 jaar geleden in de Nieuwe Steentijd,
het Neoliticum. (bron: scullpting.nl)

6 Bos

Het bos geeft aan waar vroeger, ongeveer 7000 jaar geleden, ten
tijde van de Swifterbant-cultuur, de kreken in het gebied hebben gelopen. Vanuit de lucht is dit goed te zien. Naast het landschappelijke
element dragen bomen bij aan een gezonde leefomgeving. Bomen
vormen een belangrijk onderdeel binnen het systeem van CO2
opslag en afgifte, daarnaast zorgen de bomen in het gebied voor wat
verkoeling tijdens warme dagen. Tenslotte levert het bos broed- en
nestelplek voor diverse vogels en kleine zoogdieren.
Fiets langs het bos en neem de eerste afslag rechtsaf het bospad
op (smal pad over grasland). Aan uw rechterhand bevindt zich in
het veld een meetstoel. Toen het gebied nog onderdeel uitmaakte van het IJsselmeer, werd de meetstoel gebruikt om de
toekomstige polder, de wegen en de kanalen in te meten.
Vervolg uw route door het bos en fiets na de kruising met de
twee bruggen linksaf langs de Noordertocht. Dit laatste stukje
grindpad voorbij het bruggetje heet Pietspad, genoemd naar de
eigenaar van de grond, Piet Boudeling.
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Terug naar Shortgolf, hier kunt u lekker uitrusten en genieten
van een gratis kopje koffie met het bonnetje uit deze folder.
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Fiets rechtdoor tot de Boshut tegenover Visvijverweg nr 39. De
Boshut wordt onderhouden door de familie de Kuiper. In de Boshut vindt u informatie over het gebied en over de vogels die er te
vinden zijn. Ook starten er drie wandelingen door het bos.
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Foto: Frans van der Stoep
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