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Verbinden 
De stad en de natuur met elkaar verbinden, dat is 
wat wij, samen met verschillende partners op al 
onze locaties willen doen. Elk met een eigen karak-
ter, functies en activiteiten, waar educatie, recreatie 
en ontmoeting centraal staan. Zodat iedereen de 
unieke natuur van Almere zelf kan ontdekken en 
beleven, dicht bij huis. Omdat Almere blijft groeien, 
gaan we binnenkort ook programmeren in Almere 
Poort en Almere Stad aan het Weerwater. 

Win een strippenkaart!
In de zomervakantie is er weer van alles te 
doen, te zien en te beleven bij Stad & Natuur. 
Met workshops Kleur in Natuur, verkoop 
groente op woensdag bij De Buitenplaats, 
wekelijkse bijenpraatjes en het Zomer
festival in de laatste week van de zomer
vakantie.   
Komt u ook? Volg onze facebookpagina 
Stadennatuur, plaats in juli een mooie selfie 
van uzelf of uw gezin, gemaakt op één van 
onze locaties, en win een strippenkaart van 
Stad & Natuur! Waarmee u gratis aan doe
activiteiten kunt deelnemen.
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AANTAL DEELNEMERS S&N-ACTIVITEITEN  gemiddeld de afgelopen 5 jaar
 

Meer info?
www.stadennatuur.nl 

    stadennatuur

DE SUCCESSEN 
2010 

Natuurbelevingcentrum 
De Oostvaarders 

opent expositie over 
ecologisch evenwicht 
Oostvaardersplassen

2011
Elke zondag iets te 
doen! Op de Kemphaan: 
doe-activiteiten, theater 
en evenementen

2012
Stadsakker  

Den Uylpark,  
samenwerking  

leerlingen Echnaton

2013
Twee nieuwe  

wandel paden en archeo-
logische vind plaats,  

Vroege Vogelbos

2013
Start locatie De Buiten - 
plaats. Tijdens Oogstfeest 
oogsten 1.000 Almeerders 
2.000 pompoenen

2014
Oprichting Almeerse 
Wolunie en opening 
Wolfabriek, met  
meer dan 200 leden

2014
Kinderboerderij  

De Beestenbende wordt 
onderdeel van  
Stad & Natuur

STAD  
N AT U U R 
ALMERE

Altijd wat 
te doen
Met ons aanbod voor natuurlijk onderwijs, dat wij 
elk jaar ontwikkelen voor scholen en kinderopvang, 
bereiken we gemiddeld 25.000 leerlingen per 
jaar.  In 2013 ontwikkelen we ook activiteiten voor 
leerlingen van Talentenlab, Playing for Succes 
“Groen & Gezond”. Groenhorst Almere volgt  bij 
ons praktijklessen over het verzorgen van de 
schaapskudde. 

Daarnaast organiseren wij ook een heleboel ver-
schillende weekendactiviteiten op onze locaties. 
Elke zondag is er iets te doen of te beleven,  
vaak ook op woensdag en in de schoolvakanties.  
Ook organiseren we evenementen, zoals de  
jaarlijkse Nacht van de Nacht in oktober, met  
4.000 bezoekers. Sinds 2011 trekt het Zomer-
festival in de laatste week van de zomervakantie 
zo’n 2.500 bezoekers. 

“Natuurbeleving is onmisbaar voor  
de ontwikkeling van kinderen. Stad  
& Natuur is er de afgelopen 5 jaar in 
geslaagd om een gevarieerd en uit
dagend aanbod in natuureducatie  
te ontwikkelen, waardoor kinderen  
de natuur kunnen ontdekken op een  
leuke  en leerzame manier, in hun  
directe leefomgeving.” 
René Peeters, wethouder Onderwijs

 Den Uylpark 10.000
 Buitenplaats 1.000 (vanaf 2013)
 Onderwijs 25.000

 De Oostvaarders 76.500
 De Kemphaan 59.000
 Het Vroege Vogelbos 28.500

Stad & Natuur bestaat 5 jaar! Dat vinden wij een mooi moment om alle  
inwoners van Almere te vertellen over wat we in die 5 jaar hebben bereikt 
en wat onze doelen zijn voor de komende jaren. Misschien heeft u wel  
eens één van onze locaties bezocht, onze dieren ontmoet, was u aanwezig  
bij een evenement of heeft u meegedaan aan een activiteit. Dan was u één 
van de 200.000 bezoekers die we gemiddeld per jaar mochten ontvangen.

“Natuureducatie vormt een mooie 
en sterke combinatie met kunst & 
cultuur. Stad & Natuur heeft hieraan 
de afgelopen 5 jaar op een uitstekende 
manier vorm en inhoud gegeven, door 
steeds op zoek te gaan naar kansen, 
mogelijkheden en nieuwe samen
werkingsvormen, om zo aantrekke
lijke activiteiten te kunnen bieden  
voor alle inwoners van Almere.”   
Frits Huis, wethouder Cultuur
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