
Klimaat 
in Beweging
Klimaatvriendelijke 
projecten in Zeewolde

Klimaatommetje op de fi ets van 12 km

In 2008 ontving de gemeente Zeewolde de 
klimaatbokaal van Natuur en Milieu Flevoland als 
meest klimaatneutrale gemeente van Flevoland. 
Klimaatneutraal wil zeggen dat Zeewolde niet 
bijdraagt aan de opwarming van de aarde. 
Dit fi etsommetje van ongeveer 12 km laat zien 
dat klimaatvriendelijk en mooi goed samengaan. 
U fi etst langs verschillende klimaatvriendelijke 
projecten in Zeewolde, zoals een biogascentrale, 
een wateropvang, biologische landbouwpercelen 
en natuurlijk een windmolen. Wij wensen u veel 
plezier tijdens deze klimaatvriendelijke fi etstocht. 

John de Vries
beleidsmedewerker milieu van gemeente Zeewolde: 
“Klimaatneutraal is in ons geval eigenlijk klimaatpositief, want 
alle windmolens produceren meer groene stroom dan wij als 
bewoners en bedrijven aan stroom nodig hebben. Ondertus-
sen is de gemeente voor haar eigen bedrijfsvoering zoals het 
gemeentehuis, het zwembad, de  openbare verlichting bezig 
om over te schakelen op groene stroom. We willen ook alle 
bewoners en bedrijven in Zeewolde uitdagen dit voorbeeld te 
volgen. Dan pas is de cirkel rond; Zeewolde produceert groene 
stroom, èn neemt het ook af!”
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A:  Start route bij Roode Schuur van IVN Zeewolde
B:  Bijzondere bomen
C:  Zonneboilers
D:  Warmte-koude opslag
E:  Biologische landbouw
F:  Warmtecentrale
G:  Windmolen
H:  Waterlinie
I:  Klimaatbosje

Deze fi etsroute is mede tot stand gekomen door de Gemeente Zeewolde 
en IVN Zeewolde.
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Botter 11-47, 8232 JS Lelystad
tel: (0320) 253505, fax: (0320) 251910
e-mail: info@natuurenmilieufl evoland.nl
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A: Start route bij Roode Schuur van IVN Zeewolde, Dasselaarweg 29 
Op zondagmiddag kunt u hier in de Nectarkroeg vlinders tellen. U kunt 
dan zelf zien of de klimaatsverandering van invloed is op de vliegtijden 
van de vlinders. (maart-oktober m.u.v. augustus) 

Vanuit de Roode Schuur rechtsaf het fietspad op. Na enkele meters 
meteen links -Hertekamp Rechtdoor tot de rotonde Horsterweg/ 
Sportlaan. Rotonde ¾,  vóór de inrit van de parkeerplaats van het 
voetbalveld rechtsaf. Rechtdoor tot over de brug.

B: Bijzondere bomen
Hier ziet u een aantal prachtige bomen. Bomen in het landschap zijn 
belangrijk omdat ze het belangrijkste broeikasgas (CO2) binden en 
zuurstof (O2) produceren. Hier ziet u voornamelijk exotische bomen 
zoals een Catalpa, ook wel Trompetboom genoemd vanwege zijn 
trompetvormige bloem, een Japanse Notenboom en een Moerascypres. 

Wist u dat…  bomen ook de lucht zuiveren door veel fijn stof af te vangen?

Steek schuin over -Sportpad. Rechtdoor tot de T-kruising met Kring loop.
Aan de overkant rechtsaf. Bij Corridor linksaf. Volg de weg met bocht naar 
links.

C: Zonneboilers
De woningen schuin voor u aan uw 
rechterhand zijn eco-woningen. Ze zijn 
o.a. voorzien van zonneboilers. In de 
boilers wordt het water door zonnewarmte 
verwarmd voor sanitair gebruik. 

Vraag 1: Hoe dient een zonneboiler 
gesitueerd te zijn om optimaal te kunnen functioneren?  
a) tussen het noordoosten en noordwesten
b)  tussen het noordoosten en zuidoosten 
c)  tussen het zuidoosten en het zuidwesten 
d)  tussen het zuidwesten en noordwesten

Bij Doorsteek rechtsaf. Aan het eind (tussen paaltjes door) weer rechtsaf. 
Eerste brug links, rechtdoor -Robijn / Kwarts. Aan het eind rechtsaf 
fietspad op.  Aan het eind van het fietspad linksaf. Bij de T-kruising 
rechtsaf -Diamantweg. Vóór de rotonde linksaf en dan direct weer links. 
Rechtsaf -Planetenveld .

D: Warmte-koude opslag
Het derde bedrijf aan uw linkerhand is 
Nachon Automatisering. Nachon maakt 
voor haar ruimteverwarming gebruik van 
een warmtepomp. In de winter wordt er 
warmte uit de bodem gepompt om het 
gebouw te verwarmen. In de zomer is de 

temperatuur in de bodem juist koeler en wordt er koude naar boven 
gehaald.

Wist u dat…bij dit systeem 10 tot 50% minder CO2 vrijkomt?

Aan het eind van Planetenveld fietspad op. Volg Gelderseweg tot de krui-
sing met Ossenkampweg. Vóór de kruising de Gelderseweg oversteken. 

E: Biologische landbouw
Voorbij de kruising ziet u links van de Gelderseweg een landbouwperceel 
waar biologische kool op wordt verbouwd. Rechts ziet u een landbouw-
perceel met biologische suikermaïs. In de biologische landbouw worden 
geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, wat bijdraagt aan een 
schoner milieu. 

Volg de Ossenkampweg tot de groene centrale van Essent aan uw 
linkerhand 

F: Warmtecentrale
Vanuit de warmtecentrale van Essent wordt de gehele Polderwijk voorzien 
van duurzame warmte. In de warmtecentrale wordt biogas, afkomstig van 
de mest vergisting van een lokale boer, gebruikt om groene stroom op te 
wekken. Bij dit proces komt warmte vrij voor de Polderwijk.
 
Wist u dat…het gebruik van biogas zorgt voor een CO2-reductie van 
25% ten opzichte van het gebruik van aardgas?

Vanaf de Ossenkampweg ziet u al vele windmolens staan. U kunt de 
Ossenkampweg volgen tot de tweede windmolen aan uw linkerhand en 
helemaal tot aan de voet van deze windmolen fietsen of lopen.  

G: Windmolen 
Zeewolde is dé windmolengemeente van Nederland. Alle windmolens in 
Zeewolde samen produceren 3 x meer groene stroom dan alle bewoners 
en bedrijven gezamenlijk aan stroom nodig hebben. Zeewolde is 
daarmee klimaatpositief.

Vraag 2: Hoeveel windmolens heeft Zeewolde?
a) 254
b) 203
c) 186

Fiets na het bezoek aan de windmolen terug naar 
Zeewolde. Linksaf - Kwartiermakerslaan. Ga vanaf 
het fietspad naar de achterkant van het eerste 
appartementcomplex.

H: Waterlinie
De grote waterpartij genaamd Waterlinie fungeert als seizoensberging 
voor de water gangen in de Polderwijk. De Waterlinie speelt in op het  

veranderende klimaat. Bij grote droogte worden de watergangen vanuit 
de seizoensberging voorzien van water en bij veel water kunnen de 
watergangen het water kwijt in de seizoensberging. De oevers van de 
waterberging worden ecologisch ingericht en beheerd. 

Vraag 3: Wat is de maximale waterbergingscapaciteit van de Waterlinie?
a) 20.000 kuub
b)  40.000 kuub
c)  80.000 kuub

Volg Kwartiermakerslaan tot de rotonde met Gelderseweg. Steek de 
rotonde over. Rechtsaf langs de Gelderseweg. Linksaf naar Schepen-
veld, houd links aan!  Rechtdoor tot de ijsbaan. Bij de ijsbaan rechtsaf. 
Aan het eind van het fietspad ziet u drie hele jonge bomen. Dit is een 
klimaatbosje.

I: Klimaatbosje
Een klimaatbosje is een nieuw 
landschapselement, dat mensen moet aan 
zetten na te denken over het klimaat en 
het milieu. De gemeente Zeewolde vindt 
duurzaamheid belangrijk. Er zijn al veel 
klimaatprojecten uitgevoerd, en er staan 
nog nieuwe projecten op stapel. Zo zal de 
complete gemeentelijke bedrijfsvoering 
overgaan op groene stroom en zullen ook 
bewoners en bedrijven gestimuleerd worden 
om over te stappen op groene stroom. Dit 
klimaatbosje staat symbool voor het belang 
van klimaatbeleid in Zeewolde.

Wist u dat…klimaatbosjes altijd uit minimaal drie walnotenbomen 
bestaan, die in een driehoek geplant zijn. 

Volg het fietspad naar links. Aan het eind rechtsaf. Direct na de brug 
oversteken en linksaf -Gildenveld. Volg Gildenveld tot de kruising met 
Reeënspoor. Op Reeënspoor linksaf. Rij Reeënspoor uit en volg het 
fietspad omhoog. Vóór de top rechtsaf omlaag. Fiets langs het water.

U ziet links en rechts van het water twee grote wanden. Dit is het 
landschapskunstwerk “Sea Level” van Richard  Serra (1996). Als 
er geen dijken waren zou Zeewolde tot de bovenrand van deze 
wanden onder water staan. Reden genoeg om in te blijven zetten op 
klimaatvriendelijke producten!!!
  
Ga vóór het blauwe bruggetje rechtsaf.  Aan het einde fietspad links.  
U bent weer terug bij Roode Schuur

U kunt de antwoorden van de vragen bij de Roode Schuur opvragen. Als 
u meer dan de helft goed heeft, ontvangt u een leuke klimaatverrassing.
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Cees Meijer, voorzitter van 
IVN Zeewolde

biologische suikermais Dhr. P. Verschure, 
fractie voor zitter van het 
CDA Zeewolde

Andre Wels, beheerder van 
Staatsbosbeheer in Zeewolde

John de Vries, 
beleidsmedewerker milieu

klimaatbosje

Wethouder 
Hendrik de Vries
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