
Klimaatommetje
Urk

11 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

Rd, rot la Klifkade/Klifweg, Spl la, ra haven      , 2e 

weg ra langs het water (Handelskade), Tkr la 
Raadhuisstraat, na 100 m la, ra langs het water  
Restaurant de Boet       : een prima plek om 
even uit te rusten.

Rd, na 350 m ra, meteen la steegje in, weg 
volgen langs scheepswerf en water. Tkr ra, 
om vuurtoren. In de verte: wind molens 
langs de kust     ; spl ra, bovenaan la  
(Zuiderzeestraat) na 200 m grote bocht 
naar rechts Pieter Hoekmanstraat, kr Melk-
weg la, rd. U staat weer tegenover het  
Gemeentehuis.
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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,
        fietsknooppunt x.

Routebeschrijving:

Startpunt: Singel 9, Gemeentehuis van Urk  

Vanaf ingang aan Binnenplein ra fp, ra, la, door het parkje naar 
Damlaan, la, rot rd Lange Dam. 1 km. rd, rot la Vlaak; Tkr ra, na  
± 100 m la weg oversteken Natuurspeeltuin 

Terug naar fp, la, na 400 m Tkr ra rijbaan op (Nagel), rd fp, kr 
Reling la fp, direct ra Botter; rd door Zeewijk        . Bij Schokker 
ra, la fp; Tkr ra, Tkr la Nagel, na ± 200 m kr Boeg la Vecht-
tuinen.

La, bij spl ra Wiepen, Polderwijk       . Tkr ra Coupure, na 70 
m kr la fp, 400 m rd Golfoploop, wijk uitrijden. Spl la fb over, 
fp volgen, Tkr ra Urkerweg, ± 1,5 km rd langs Natuurgebied 
Toppad, het eerste Staatsnatuurmonument in Flevoland.

Rot la over het water, Meek, Tkr ra industrieterrein Kamper-
hoek (Vliestroom). Aan rechterhand op nr 21: Kringloop-
winkel        . Rd tot dijk, Tkr ra fp, rd Gemaal Vissering

Ontwerp: www.turquoiseontwerp.nl  •  Foto’s: NMF Flevoland, Het Flevo-landschap, Waterschap Zuiderzeeland, Restaurant de Boet
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Klimaatommetje 
Urk, 11 km

Het klimaatommetje Urk is een fiets
route die langs verschillende ini

tiatieven in het gebied leidt die 
te maken hebben met klimaat 

en energie. Laat u inspireren!

1. Gemeente Urk
De gemeente Urk heeft 
duurzaamheid hoog in 
het vaandel staan. In dit 
ommetje komen diverse 

voorbeelden van duur-
zame maatregelen aan 

bod. Behalve aandacht voor 
duurzaamheid in haar beleid 

maakt de gemeente zelf ge-
bruik van groene stroom voor alle 

gemeentelijke gebouwen en openbare 
verlichting. In de toekomst wil de gemeente  

zonnepanelen op haar dak laten zetten. 

2. Natuurspeelbos
In het Natuurspeelbos kunnen kinderen zich uitleven tussen het 
groen en in het water. Overal staan uitdagende speeltoestellen van 
natuurlijke materialen. Kinderen leren hier dat de natuur mooi, 
spannend en leuk is. Basisschoolleerlingen uit Urk heb-
ben zelf ideeën voor deze speelplek aangeleverd. 

3. Zeewijk
In deze nieuwe wijk met veel groen zijn 
de lantaarnpalen voorzien van LED- 
verlichting. LED-verlichting verbruikt 
zeer weinig energie en gaat lang mee. 
In de wijk staan veel energiezuinige en 

milieuvriendelijke huizen. De  toe-
gepaste materialen zijn op een 

milieuvriendelijke wijze 

Verse vis bij de Boet

Natuurspeelbos

Proef de Smaak  
van Flevoland - tip

Lekkere IJsselmeervis bij  
Visspecialiteiten G. Baarssen, 

Klifweg 24

Zonneboilers in Polderwijk

geproduceerd of gewonnen. Spe-
ciale maatregelen als extra isolatie en 
waterbesparende kranen, zorgen voor 
een besparing op gas, water en elektriciteit.

4. Polderwijk
Ook Polderwijk is een nieuwe wijk met energiezuinige en 
milieuvriendelijke huizen. De zonneboilers voor warm water 
zijn hier duidelijk zichtbaar. Op een aantal huizen liggen ook 
zonnepanelen die schone energie leveren. De energiezuinige  
woningen leveren niet alleen een positieve bijdrage aan het 
milieu, ze leveren ook veel voordelen voor de kopers op,  
namelijk een laag energieverbruik en een gunstige rente-
regeling, dankzij de groenfinanciering.

5. Kringloopwinkel
In Kringloop Waypoint krijgen goede spullen een tweede kans. 
Hierdoor worden minder spullen onnodig weggegooid en wie 
op zoek is naar iets nieuws en origineels komt bij deze winkel zeer 
voordelig uit. Goed voor het milieu en voor uw portemonnee!  
Het personeel bestaat uit vrijwilligers en mensen die een re-
integratietraject doorlopen. 

6. Gemaal Vissering
De motoren drijven een dynamo aan voor het opwekken 

van elektriciteit, op het moment dat er niet gema-
len wordt. Zowel bij de bemaling als bij het op-

wekken van elektriciteit, komt warmte vrij. 
Deze warmte wordt via een buizenstelsel 

naar het nabij gelegen industrieterrein 
getransporteerd. De warmte wordt 

gebruikt voor productieprocessen, 
ruimteverwarming en koeling via 
warmteabsorptiemachines. 

7 Duurzame visserij
Vanuit Urk coördineert de advies-

organisatie Flynth het Masterplan 
Duurzame Visserij. Doel van dit lande-

lijke Masterplan is het realiseren van verduurzaming en ver-
nieuwing van de platvisvisserijvloot. Dat innovatie loont heeft 
visser Hendrik Romkes al ondervonden. Hij ontving in 2009 de 
Verantwoorde Vis Prijs. Dankzij vernieuwende aanpassingen 
verbruikt zijn schip, de UK 88, 30% minder brandstof. De net-
ten en de motor vertonen minder slijtage. Ook is de CO2 uit-
stoot lager en is er minder beroering van de zeebodem.

8. Restaurant de Boet
Restaurant de Boet serveert veel verse vis en andere seizoensge-
bonden ingrediënten. Voor het beste resultaat werkt de kok het 
liefst met kraakverse producten uit de streek, biologische pro-
ducten en ‘vergeten’ groenten. Dat zijn groenten die van oudsher 
in Nederland voorkomen, maar tegenwoordig nog maar weinig 
verbouwd worden.

9. Windmolens
Vanaf dit punt ziet u een rij windmolens op het land.  
Binnenkort komen er meer windmolens langs de dijken van  
het IJsselmeer als onderdeel van het Windpark Noordoost-
polder. Met in totaal 86 windmolens wordt dit het grootste 
windpark van Nederland. Het zal jaarlijks 1,4 miljard kWh 
schone, duurzame elektriciteit opwekken. Genoeg om 
dagelijks ruim 400.000 huishoudens van elektrici-
teit te voorzien.

Gemaal Vissering
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