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Voorwoord 

Voor u ligt ons jaarverslag 2015. Hierin wordt u geïnformeerd over de activiteiten, de 

bezoekersaantallen, de financiële positie en de nieuwe ontwikkelingen binnen de stichting 

Stad & Natuur Almere . Dit jaarverslag laat de  enorme variëteit aan activiteiten zien die Stad 

& Natuur in 2015 heeft uitgevoerd in Almere. Vanuit onze acht locaties hebben we vele 

leerlingen, scholieren, recreanten en andere belangstellenden betrokken bij de Almeerse 

natuur. In 2015 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw aanbod in Almere Poort. 

De belangstelling is groot en de samenwerking veelbelovend.  

 

 

Stadslandgoed de Kemphaan 
Op de Kemphaan zijn er dit jaar 27 activiteiten georganiseerd waar in het totaal 15.226 

bezoekers op afgekomen zijn. 

De grootste publiekstrekker was het evenement de Nacht van Nacht, waar 3000 bezoekers 

waren. Maar ook het zomerfestival en de activiteiten in de herfstvakantie en rond Kerst 

waren goed bezocht.  

Elk jaar, tijdens de nacht dat de wintertijd ingaat, vindt de Nacht van de Nacht plaats. In het 

donker gebruik je hele andere zintuigen. Tijdens de Nacht van de nacht konden inwoners 

van Almere dat ervaren hoe het is om in een donker bos te wandelen. Een bestaande 

activiteit die elk jaar meer bezoekers trekt. Tijdens een nachtwandelroute door het bos bij de 

Kemphaan, af en toe verlicht met een fakkel, werd de bezoeker getrakteerd op allerlei 

scènes uit Sneeuwwitje. Zo'n 65 acteurs en dansers in de leeftijd van 8 tot 17 jaar, zijn vanaf 

de zomervakantie bezig geweest met de voorbereiding op hun rol. Zij namen de bezoeker 

mee in de wereld van Sneeuwwitje. De acteurs en dansers komen van Danscentrum Jouetta 

en Theaterschool Almere. 

Naast de nachtwandelroute, kon je ook Sterrenkijken met de Sterrenwacht Almere. Zij lieten 

je met grote kijkers de kraters en de bergtoppen op de Maan zien. Ook namen ze in een 

presentatie kinderen mee op reis langs de Maan en andere planeten.  

 

Leuker kon je je zomervakantie niet afsluiten dan tijdens het Zomerfestival Buitenlol Kinderen 

(4-13 jaar) konden als echt buitenkind laten zien dat zij de uitdaging aandurfden! Workshops, 

theater, rap en een stokbroodje bakken, er was voor ieder wat wils. 
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In de herfstvakantie waren er nog meer activiteiten te doen bij Stad & Natuur die bij het 

thema van Sneeuwwitje pasten. Van maandag tot en met vrijdag stond de appel centraal, 

tijdens de speurtocht en op woensdagmiddag waren er creatieve workshops waarbij je onder 

begeleiding van twee kunstenaressen (Saskia Burleson en Bertina Slettenhaar) een appeltje 

verfde, stempelde of viltte. Ook kon je dan verse appelsap persen.  

 

Natuur- en milieu educatie 

Primair onderwijs 

 

Ook dit jaar konden we een inhoudelijk sterk programma bieden, waarin de verbinding 

tussen natuur, dans, muziek, theater en beeldende vorming centraal stond. Er werden 

diverse activiteiten aangeboden aan alle basisscholen van Almere. We lichten er een paar 

voor u uit. 

De les “Polderbushcraft” had de meeste inschrijvingen met 68 groepen.  

 

Het Kinderkookcafe werd dit jaar voor het eerst aangeboden. In deze nieuwe lesactiviteit 

leerden kinderen van de groepen 1 en 2 van de Almeerse basisscholen waar eten vandaan 

komt en wat je er mee kunt maken. Ze verzamelden verschillende ingrediënten op het erf en 

in de stal van de Stadsboerderij en bakten daarmee hun eigen hazelnootkoekje. Stad & 

Natuur Almere en de Stadsboerderij vinden het belangrijk dat ze direct ervaren waar voedsel 

vandaan komt. Ruim 1300 kinderen uit 47 groepen deden mee. 

 

 

 

“Duurzaamheid door een kinderbril”, een nieuw project in het Klokhuis om kinderen in 

aanraking te brengen met duurzaamheidsthema’s. Het was een co-creatie met scholen in de 

buurt. 

“Herfst, herfst wat heb je te koop”, een project voor groepen 3 en 4, waarbij ze stilstonden bij 

alles wat in de herfst geoogst kon worden. Ze maakten een wandeling door het bos, langs 

hazelaars (hazelnoten) vlierstruiken, (vlierbessen) en dergelijke. Maar het hoofdthema 

vormde de appelbomen op het landgoed die dit jaar overvol zaten met appels. Deze werden 
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door de kinderen geoogst en verwerkt tot appelsap, wat ze natuurlijk zelf mochten opdrinken. 

Ook de Wolkenexcursie van voormalig weervrouw Marjon de Hond stond volop in de 

belangstelling. 

 

Beleef 2015 

Meer dan 150 leerkrachten uit Almere hebben deelgenomen aan het onderwijsevenement 

‘Beleef 2015’. Bij meer dan 50 partners hebben zij kennis gemaakt met verschillende 

mogelijkheden voor cultuur- en natuureducatie in hun school. De net geïnstalleerde 

gedeputeerde Michiel Rijsberman van de provincie Flevoland verrichte de 

openingshandeling. Wethouder René Peeters sloot het evenement af door het belang van 

belevingsgericht onderwijs te onderstrepen en het uitreiken van het diploma ‘intern cultuur 

coördinator’ aan 20 leerkrachten.  

Samen met meer dan 50 partners zetten Collage Almere en Stad & Natuur, zich in 

aanvullend onderwijs te bieden waarbij de leerlingen praktijkervaring opdoen en kennis 

maken met beroepen, zoals kunstenaars, boswachters, boeren, technici, biologen. De 

leerkrachten gingen zelf aan de slag. Ze leerden bijvoorbeeld zelf vuur te maken, deden 

proefjes met NEMO en kregen korte impressies van verhalenvertellers en voorstellingen. 

Een leerkracht na afloop: ‘Wat een hoop inspiratie heb ik opgedaan, mijn hoofd tolt er van. In 

het nieuwe schooljaar gaan we hier zeker mee aan de slag!’ Voor het nieuwe schooljaar zijn 

de onderwerpen uitgebreid met educatie over water, techniek en voeding & gezondheid.   

Collage Almere en Stad & Natuur Almere hebben sinds twee jaar de handen ineen geslagen 

als aanbieders van cultuur en natuureducatie in Almere. Beleef! is het jaarlijkse 

inspiratiemoment voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en kinderopvang. In één 

middag kunnen zij zelf een brede selectie uit het aanbod zelf ondervinden!  

Collage Almere is het centrum voor cultuuronderwijs, gestart op 1 augustus 2013, dat het 

kunst- en cultuuronderwijs in Almere vorm geeft in samenwerking met vele culturele partners 

en aanbieders. Adviseren, inspireren en verbinden is het motto. Naast het faciliteren van 

kwalitatief goed aanbod adviseren de medewerkers van Collage scholen bij het maken van 

hun beleid voor kunst- en cultuuronderwijs. Teamtrainingen en scholing zijn onderdeel van dit 

programma. 

Stad & Natuur Almere wil de stad met de natuur verbinden, samen met verschillende 

partners, op al haar locaties. Zodat iedereen de unieke natuur van Almere kan ontdekken en 

beleven. Educatie, recreatie en ontmoeting staan centraal. De ambitie is natuureducatie in te 

bedden in de doorgaande leerlijn, in dagarrangementen en in het binnen- en buitenschools 

leren. Daarnaast wil S&N de ontwikkeling van kinderen en een gezonde levensstijl 

stimuleren, door natuureducatie te verbinden met cultuur, sport, rekenen en taal. Het is 

belangrijk om kinderen de natuur te laten beleven in hun eigen omgeving.   
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Voortgezet onderwijs 

In 2015 hebben we voor diverse VO scholen activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten 

varieerden van kennismaking met de dierhouderij en evenementenorganisatie tot een 

activiteit van het taalcentrum. Bij deze laatste was het was prachtig om te zien hoe deze 

leerlingen van zoveel nationaliteiten veel plezier met elkaar hadden en enorm goed samen 

werkten.  

Er is veel interesse van het VO voor leren en werken in de natuur. De projecten die Stad & 

Natuur in opdracht van en in samenwerking met de scholen ontwikkeld zijn altijd maatwerk. 

Voor het Groenhorst college is er nu een vast aanbod dat jaarlijks terugkeert. 

Playing for Success was een grensverleggend initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 

9 tot 14 jaar hun vaardigheden in taal, rekenen en ICT konden verbeteren. Het ging om 

‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan ze kunnen en soms achterblijven op het 

gemiddelde niveau. Voor deze kinderen werd op de Kemphaan een bijzondere leeromgeving 

opgezet. 

Een lesproject in de stijl van betekenisvol leren in de context van ’natuurlijk onderwijs’. 

Stichting Stad & Natuur bracht de leerlingen in aanraking met een omgeving waarmee ze in 

hun dagelijkse leven niet tot nauwelijks in aanraking komen.   

Zo waren er lessen op de boerderij, gezond eten en bewegen, vogels in de winter of langs bij 

de imker. Gedurende een periode van waren deze groepen elke maandagmiddag aanwezig 

op de Kemphaan. 
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Buitenschoolse opvang 

In de schoolvakanties hebben wij diverse activiteiten georganiseerd voor groepen van de 

buitenschoolse opvang. Uit de hele regio was hiervoor grote belangstelling. 

Samen met de Sterrenwacht Almere en Erik Fakkeldij organiseerde Stad & Natuur in de 
voorjaarsvakantie allerlei activiteiten rondom de sterrenhemel. Op woensdagmiddag 25 
februari was de sterrenles geopend voor oudere kinderen, vanaf ca. 9 jaar. Je leerde van 
alles over de sterren, je ging een planetenwandeling doen, er was een echte telescoop en je 
mocht een raket afschieten! Je kon onder begeleiding van Erik Fakkeldij je eigen telescoop 
bouwen. Je kon ook met Erik een raket bouwen.  
 

Stad & Natuur organiseerde voor het vijfde jaar op rij het  Zomerfestival Buitenlol! Een 

festival voor stoere kinderen (4-13 jaar) en hun (groot)ouders vol avontuurlijke en uitdagende 

doe-activiteiten. Leren rappen, op pad gaan met een echte landkaart en kompas of dansen 

als een vlinder? Ook was er een magisch poppentheater en ga je stokbroodjes bakken 

boven een echt kampvuur. Leuker kun je je zomervakantie niet afsluiten dan tijdens het 

Zomerfestival Buitenlol op Stadslandgoed de Kemphaan!  
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Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders: de wilde natuur 
 

Het weer is een dankbaar gespreksonderwerp in Nederland. Er valt altijd wel iets over te 
zeggen. Menig gezegde is er ook aan ontleend. Al met al zijn er bijna 17 miljoen weerexperts 
in Nederland. Maar er zijn maar weinig echte experts. Marjon de Hond is er één van en zij wil 
haar kennis over dit onderwerp graag delen. Zij gaf  de lezing ‘Wat vertellen de wolken ons’.  
Hoe kun je aan het soort wolken zien wat voor weer het wordt? Ook legde ze uit hoe een 
weerbericht tot stand komt. Marjon de Hond presenteerde ca. 10 jaar het weer bij de NOS. 
Daarnaast is ze betrokken inwoonster van Almere, begaan met de natuur en eerlijke 
voeding.  

Elk kwartaal werd in gasterij de Oostvaarders de overgang van de seizoenen gevierd met de 

gitaarserie Gitaarsalon de Oostvaarders. Sfeervolle gitaarmuziek gepresenteerd met een 

speciaal aansluitend menu, met op de achtergrond de prachtige Oostvaardersplassen. Elk 

seizoen was weer anders: het concert, het menu en het uitzicht. Maar elk concert was een 

onvergetelijke culinaire en muzikale ervaring in een intieme setting.  

Zo was er het Herfstconcert ‘Van Barok tot Brasil’ - Z.o.o. guitar duo 

Het winterconcert ‘Winter in Paradise’ - Vito Niccola Paradiso, het Lenteconcert Irina 

Kulikova en het Zomerconcert Gitaarsalon Roadshow. 

 

 

 

Op maandag 19 oktober was de opening van de uitbreiding van de expositie. In het nieuwe 

gedeelte konden kinderen en volwassenen zichzelf vergelijken met een zeearend, een 

edelhert en andere bewoners van de Oostvaardersplassen. Leuk om te ervaren hoe groot 

deze dieren in werkelijkheid zijn, want je ziet ze altijd op afstand. Ook kon er gebeld worden 

met boswachter Bertwin, hij wist namelijk ontzettend veel te vertellen over de edelherten en 
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de zeearend! Of de geweien bekijken van edelherten in verschillende leeftijden. Samen met 

Staatsbosbeheer heeft Stad & Natuur de bestaande expositie verder uitgebreid. Ook namen 

we deze dag de nieuwe verrekijkers in gebruik. Deze zijn beschikbaar gesteld door 

Cameranu, zij verzorgen de komende 5 jaar het onderhoud aan deze 6 verrekijkers. Op deze 

manier kunnen bezoekers weer goed gluren naar de verschillende dieren die er rondlopen, 

vliegen of zwemmen. 

En vanaf de herfstvakantie was ook de nieuwe informatiefilm van Staatsbosbeheer over de 

Oostvaardersplassen te zien in het natuurbelevingcentrum.  

 

Het Vroege Vogelbos 
  

De jaarlijkse ‘babyboom’ in de schaapskooi van Stad & Natuur is weer geweest. Wilde je 

de lammetjes komen bewonderen? Dan kon je komen gluren door het raam aan de voorzijde 

van de schaapskooi. Tijdens de schapenpraatjes op woensdag- en zondagmiddag kreeg je 

uitleg over onze schapen en met een beetje geluk, werd er op dat moment een lammetje 

geboren! Met ruim 45 drachtige ooien (vrouwelijke schapen) was die kans zeker aanwezig.   

De lammetjes maken deel uit van de schaapskudde van Stad & Natuur Almere.  

Stad & Natuur liet de drachtige schapen het liefst scheren voor ze aflammeren. Zo was de 

conditie van het schaap beter te controleren en verloopt de geboorte van het lam 

hygiënischer.  

De wol van de schapen werd gebruikt door de Almeerse Wolunie, waarbij de wol in de 

Wolfabriek in de schaapskooi werd verwerkt tot een product. In de Schaapskooi in het 

Vroege Vogelbos kun je de wol van de schapen in verschillende stadia kopen: van vacht tot 

gesponnen wol. Voor het eerst werd ook gesponnen wol van eigen kudde verkocht.  

Voor kinderen opende de doe-tentoonstelling ‘Als er één schaap over de dam is’ zijn deuren.  

Kinderen ontdekten hier met spreekwoorden, spelletjes en opdrachten alles over schapen. 

Heel 2015 was deze te bezoeken tussen 10.30 en 16.30 uur. 
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Dierenweide Den Uylpark 
 

In het voorjaar was het weer tijd voor het Lentefeest met schapen scheren en kindertheater. 

Kinderboerderij Den Uylpark vierde dat het weer lente was. Het werd te warm voor de dikke 

winterjassen van de schapen, daarom werden ze geschoren. Naast het schapen scheren 

waren er ook nog andere activiteiten zoals kindertheater, ponyritjes en knutselen met de 

Kunstbus. De schapen werden de hele middag geschoren, de vrouwelijke schaapsscheerder 

gaf direct uitleg. Bij de Kunstbus konden houten kleurrijke kunstwerkjes gemaakt worden. De 

pony’s stonden klaar om ritjes te maken met de kinderen. En ook deze keer was er een 

heuse ‘balenbak’, rollebollen te midden van de strobalen ipv plastic ballen. Ook was er een 

draaimolen. De kindertheatervoorstelling “Nest” ging over 2 ooievaars. De vogels Ooi en 

Vaar werkten al jaren in hun dierenbezorgservice. Ze bezorgden elk jong dier bij de juiste 

ouders. Tot er op een dag één bij hen belandt, dat ze nog nooit hebben gezien. Het huilt en 

kraait en heeft een luier om. Nest was een voorstelling passend bij de belevingswereld van 

peuters en kleuters. Bij welke ouders hoort dit lammetje, en deze rups? Ooi en Vaar vragen 

de kinderen om hulp.  

Het was een gezellige dag voor jong en oud. 

Natuurlijk mocht de viering van dierendag niet ontbreken. Bij de Kinderboerderij gingen 

we de dieren verwennen door vetbollen te maken, een lekkere maaltijd voor de 

dieren te verzorgen met groente en fruit. Ondertussen was er een theatervoorstelling; 

Clown Mart-O kwam met zijn voorstelling circus voor de dieren! Hij werkte al heel 

lang voor een groot circus. Hij verkocht kaartjes, ruimde de olifantendrollen op en 

zorgde goed voor de dieren. Toch wilde Mart-O meer: optreden in de circustent! Hij 

had alleen angst om voor een groot publiek te staan, maar het publiek kon hem wel 

helpen! Ook kon je creatief aan de slag bij de Kunstbus.  

Al met al een fijne dag voor dier en kind. 
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Kinderboerderij de Beestenbende  
 

Zondag 17 mei was er een heuse ‘animal soap’ en lente-activiteiten tijdens heropening 

Kinderboerderij de Beestenbende Zo wilde Stad & Natuur de heropening van de 

Kinderboerderij vieren na een ingrijpende opknapbeurt in de winter. Nu het lente is geworden 

werden ook de schapen geschoren en de pony’s bekapt.  

 

Er is flink gesnoeid in de bomen en de struiken, het hekwerk is vervangen, er zijn nieuwe 

picknicktafels gekomen en veel dierenverblijven opgeknapt of vervangen. Monique van der 

Plas, programmamanager bij de gemeente Almere de kinderboerderij, opende officieel. Dat 

deed ze door de nieuwe varkentjes vrij te laten.  

De schaapscheerder kwam onze schapen verlossen van hun wintervacht. Van dichtbij kon je 

zien hoe dit in zijn werk gaat en kreeg je uitleg. Bij de Kunstbus kon je meehelpen met een 

mooi kunstwerk dat een vast plaatsje kreeg op de Beestenbende. Natuurlijk kon je een ritje 

maken op onze pony en speciaal voor deze dag was er ook een ‘balenbak’. Nu eens niet 

spelen te midden van de plastic ballen, maar te midden van de strobalen, waar kan dat nu 

nog midden in de stad!  

Paulo en Mayka zette de Beestenbende op stelten met hun dierensoap: Dier en Rijk. 

Opgewekt begon een erg arm gezin aan de nieuwe dag tot bleek dat er echt niks meer te 

eten was. De stemming sloeg om. Ze beseften dat ze om in leven te blijven de dieren 

moesten verkopen. De kopers melden zich, maar dan bleken de dieren ook nog een mening 

te hebben en namne het heft in eigen handen. Het begon somber, maar door de capriolen 

van de dieren kreeg het stuk al snel een vrolijke wending!  

Op zondag 23 augustus stond Kinderboerderij de Beestenbende in het teken van de zomer. 

Dit vierden we met een heus zomerfeest. Er waren verschillende zomerse activiteiten. 

Doorlopend kon je klompjes schilderen, dieren knutselen bij de Kunstbus, daarnaast konden 

de kinderen een dierenstempel maken, een boerderij estafette doen, geschminkt worden en 

helpen bij de wolverwerking. Daarnaast waren er verschillende demonstraties, namelijk 

bosrand onderhoud, kaasmaken en mandenvlechten 
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De Vossenburcht: stadsnatuur 
Zondag 27 september stond helemaal in het teken van het Almeerse stadsdier, de vos. Bij 
De Vossenburcht waren er deze dag volop activiteiten te doen. Zo kon je meedoen aan een 
dierendetectivetocht. Samen met een echte dierendetective ging je op een geheime locatie, 
alleen door de natuurdetective te vinden, op onderzoek naar dieren, sporen en 
dierenmisdaad! Almere Veertje bracht je per boot of per trein naar deze geheimzinnige 
locatie. 
 
Regelmatig lees je berichten over vossen die midden in het Centrum van Almere lopen, maar 
waarom doet de vos dat toch? Dat hoorde je in een interessant kindercollege.  

Deze werd gevolgd door een theatervoorstelling, genaamd Toetie Froetie!  
De vader en moeder van Rozemarijn zijn op reis gegaan, zij durfde niet mee. Voor het eerst 
in haar leven staat ze alleen in de groentekraam, er kan van alles mis gaan! Verder zijn er in 
de Vossenburcht ook leuke creatieve workshops, waarbij jij je eigen vosje gaat maken. Ook 
is het Museum der dierenmisdaad geopend. Speur het museum af, doe de opdrachten en 
verdien je speurdiploma! Ook kan je geschminkt worden als een vos of een ander mooi dier!   
 
Vanaf De Vossenburcht en onze stand op de Streekparade kon je een spannende 
vossenjacht beginnen. Baron Vos de XIII van Kop tot Staart, bewoner van De Vossenburcht, 
werd vermist. Aan de kinderen om hem weer te vinden. 

Dierendetectivetocht in het schemer 
’s Avonds werd er een spannende excursie vanuit De Vossenburcht georganiseerd. 
Natuurdetective Jac. P. Struiner nam je mee naar een geheime plek in de Almeerse natuur. 
“Je onderzocht welke dieren er wonen en welke sporen je van die dieren zag.  
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Het Klokhuis: natuur & techniek 
Elke maand organiseerde Stad & Natuur Almere op de tweede zondag van de maand leuke 

proefjes in Het Klokhuislab met Mad Science! Één van de vele professoren van Mad Science 

kwam langs met leuke, stoere, bijzondere maar vooral gave proefjes! Hij deed ze voor en 

natuurlijk gingen de kinderen ook zelf aan de slag als een echte professor.  

 

Het Klokhuislab op 13 december: Fladderende vogels 

Wist je dat er heel veel soorten vogels zijn? Grote vogels, kleine vogels, vogels met felle 

kleuren enz. Iedere soort legt zijn eigen maat eieren en fluit zijn eigen liedje. Tijdens deze les 

gingen de kleuters deze verschillen allemaal zelf ontdekken en zagen ze ook dat er zelfs 

tussen de mannetjes en vrouwtjes veel verschil kan zijn. Ook gingen ze zelf ervaren hoe het 

is om het enige gereedschap te gebruiken van een vogel, hun snavel. We gingen 

verschillende doe-eilanden maken en de kleuters werden zelf een vogeltje door: als een 

zwaluw de vliegjes uit de lucht te vangen, wormen te zoeken als een kiwi, nectar te 

verzamelen als een kolibrie en voedsel te zeven uit water als een pelikaan! 

 

Rondleiding 

Naast Het Klokhuislab werden er ook rondleidingen gegeven. Op deze manier kwam je alles 

te weten over deze grote roze taart!  
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De Ruimtepoort 
Stichting Stad & Natuur Almere programmeert sinds april 2015 activiteiten in het natuur & 

technieklokaal in Sterrenschool De Ruimte. In samenwerking met de school werd er gekeken 

hoe Natuur en Milieu Educatie (NME) een structurele plek kan krijgen binnen het onderwijs, 

de buitenschoolse opvang en de wijk. Stad & Natuur heeft daarnaast de ambitie om nog 

meer activiteiten te ontplooien in Almere Poort, zoals een groene bus die ingezet kan worden 

voor schoolactiviteiten en recreatieve activiteiten, 2 boomgaarden en een nieuw NME 

centrum bij Almeerder Strand om Almeerders te informeren over leven onder en met water.  

In het natuur & technieklokaal staat wonen in de Melkweg centraal. Elke dinsdagmiddag van 

14.30-16.00 uur organiseert Stichting Stad & Natuur Almere leuke naschoolse activiteiten die 

te maken hebben met de ruimte. In november is de Sterrenwacht Almere gestart met de 

workshops ‘het heelal’, waarbij er een blik wordt geworpen op de ruimte. De kinderen gaan in 

vier middagen aan de slag met planeten en sterren en natuurlijk wordt de laatste les gebruikt 

om met een telescoop naar de sterren te kijken. In december kwam kunstenares Daniëlla 

van Eembergen met 3 leuke creatieve workshops met een blik vanuit de ruimte op de aarde. 

Zij liet je zien welk effect de maan heeft op een winterlandschap. Natuurlijk ging je zelf 

creatief aan de slag met onder andere verven en tekenen!  
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Boomfeestdag  

De Nationale viering van de Boomfeestdag was in 2015 in Almere. Ruim 500 kinderen van 

verschillende Almeerse basisscholen hebben bomen geplant in het Koggepark en op 

stadslandgoed de Kemphaan. In het Koggepark zijn ongeveer 160 fruitbomen geplant. Na 

het planten legden de kinderen regenwormen bij de bomen, die er voor zorgen dat de bodem 

lekker luchtig blijft en de wortels voldoende water krijgen. 

De bomen kregen ook de wensen van de kinderen omgehangen: 'Groei maar lekker snel, 

wordt maar snel groot'. 

Daarna ging de hele stoet naar de Kemphaan, waar een groenmarkt en een speurtocht 

waren georganiseerd. Vervolgens hebben de kinderen met o.a. Prinses Laurentien, 

staatssecretaris Sharon Dijksma en burgemeester Annemarie Jorritsma een bomencirkel 

cirkel van 12 bomen geplant voor het nieuwe Buitencentrum van Staatsbosbeheer: één 

boom voor elke provincie. Onder leiding van Prinses Laurentien gingen de kinderen in debat 

over het thema van de dag Bomen en Water. De dag werd muzikaal afgesloten door Jamai 

Loman en Luc Weegels. 

 

 

Communicatie 

Pers 

Er zijn in totaal 69 persberichten verstuurd. Bijna alle persberichten zijn opgepakt door de 

Almeerse kranten. 

Er zijn 7 advertenties in de kranten geplaatst waaronder een halve pagina voor het 

Zomerfestival en herfstvakantie Verder voor Horse & Outdoor, Nacht van de Nacht, 

Dierendag, Oogsten in het bos, Kerst op de Kemphaan 

Er is een hele pagina geplaatst voor het S&N Jaarverslag 2014 

Ook hadden we 2 advertenties in het Schoolreismagazine en Van der Valk magazine. 
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Er zijn 8 activiteitenkalenders uitgegeven, verspreid over 101 toeristische adressen in Almere 

en omgeving. Daarnaast nog extra flyers als gitaarsalon Oostvaarders en Zomerfestival. 

 

Online 

We hadden in het totaal 7009 Facebook likers. Best bekeken bericht ging over verdwijning 

van onze ram Martin. 

 

We hebben diverse nieuwsbrieven verstuurd, waaronder de Groen Kampioen, de BSO’s en  

het Primair onderwijs.  Daarnaast zijn er ook nog 2 andere campagnes in Mailchimp, 

geweest, de zomergroet en de uitnodiging voor een bijeenkomst. 

De website had 48.149 bezoekers, waarvan er 33.671 unieke bezoekers 

Op zaterdag 24 oktober (Nacht van de Nacht) was het hoogste aantal bezoekers van dit jaar 

op onze site, namelijk 425.  
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Nieuwe ontwikkelingen 

Stad & Natuur als expertise centrum 

In 2015 is Stad & Natuur gestart met het inbrengen van expertise voor educatieve 

programma’s op maat.  

 

Enkele voorbeelden: 

 

Onderwijs ontwikkelgroep Playing for Success 

Vanuit de opleidingsacademie voor de docenten van de scholenkoepel ASG is een onderwijs 

ontwikkelgroep Playing for Success gestart. Doel is om een educatief programma op maat te 

maken voor geïnteresseerde scholen die binnen het lesprogramma hun leerlingen willen 

uitdagen en motiveren waarbij de groene leefomgeving gebruikt wordt. Stad & Natuur neemt 

deel aan de ontwikkelgroep en brengt expertise in ten aanzien van het gebruik van de 

natuurlijke omgeving voor de ontwikkeling van competenties bij leerlingen. Denk aan 

zelfbewustzijn, creativiteit, plezier in leren, ontdekken, technisch inzicht. Gekozen is om de 

schooltuinen op de akker Warmoezerij Almere Buiten als pilot te nemen. In 2016 is het 

programma klaar en getest.  

 

Programma Energie Werkt 

Stad & Natuur is gevraagd door de gemeente Almere om de educatieve programmering 

binnen het programma Energie Werkt, uit te werken. Fase 1, het maken van de opzet, is in 

2015 uitgevoerd. In 2016 en 2017 wordt het programma uitgerold. 

 

Toegangsgebied Almeerse Poort Oostvaardersplassen 

De Provincie Flevoland heeft het voornemen om het Oostvaardersplassengebied te 

benoemen tot Nationaal Park. In het kader daarvan heeft de gemeente Almere te samen met 

de Provincie de opdracht aan Stad & Natuur gegeven om een uitwerking te maken voor het 

toegangsgebied aan de Almeerse kant van de Oostvaardersplassen onder de werktitel 

Almeerse Poort. Dit is in 2015 gestart middels een interactief proces met een flink aantal 

stakeholders gericht op de onderwerpen positionering van de Almeerse Poort, doelgroepen, 

programma, ruimtelijke inrichting en voorzieningen met een aanzet voor de financiële en 

organisatorische opzet. De rapportage wordt in mei 2016 opgeleverd.  

 

Jeugdfloriade 

Stad & Natuur neemt deel aan het bestuur van de Stichting Jeugdfloriade vanuit haar 

expertise op het gebied van betrekken van jeugd bij de ontwikkeling van kennis en inrichting 

van de natuurlijke omgeving in een stad. De afgelopen jaren heeft de St Jeugdfloriade de 

Urban Greeners gefaciliteerd; een groeiend aantal jonge ondernemers dat ‘groene’ startups 

opzet. Eind 2015 werd duidelijk dat de gemeente de Jeugdfloriade als onderdeel van “de 

making of” van de Floriade zal overdragen aan de Floriade BV in oprichting. Doelstelling 

daarvan is met name om de Jeugdfloriade te verbreden naar alle jeugd en jongeren van 

Almere, mede met behulp van de Urban Greeners. In 2016 zal Stad & natuur, afhankelijk van 

de ontwikkelingen, zich opnieuw beraden op de wijze van betrokkenheid bij de Jeugdfloriade.  



 

20 
 

 

Stad & Natuur ontwikkelt locaties 

Stad & Natuur zorgt dat al haar locaties netjes verzorgd en up to date zijn en een passende 

programmering hebben. Naar de toekomst toe moet dit zo blijven, vandaar dat de locaties 

steeds verbeterd worden. Vaak in samenwerking met andere organisaties en de eigenaar 

van de gebouwen, de gemeente. Zo zijn in 2015 de kinderboerderijen verder opgeknapt en 

nieuwe elementen toegevoegd zoals een speelvoorziening. Er is een begin gemaakt met een 

visie op de toekomst onder de werktitel kinderboerderijen 2.0.  

Daarnaast  heeft Stad & Natuur vier locaties in ontwikkeling: de Vossenburcht, het Klokhuis, 

de Warmoezerij en Almere Poort.  

Voor de Vossenburcht en het Klokhuis is de programmering voortvarend opgepakt in 2015; 

de toekomstige financiering voor deze locaties vanaf 2016 blijft een zorg waarvoor in 2015 

geen oplossing gevonden is.  

De ontwikkeling van de Warmoezerij heeft helaas niet aan de verwachtingen voldaan. 

Hierover zijn gesprekken gestart met de gemeente Almere en betrokken organisaties. 

De ontwikkeling van het educatieve aanbod in Almere Poort is met ingang van 2016 integraal 

onderdeel van Stad & Natuur. In 2015 is de voorbereiding gestart van de nieuwe Stad & 

Natuurbus 

 

Stad & Natuur werkt samen 

In 2015 heeft Stad & Natuur werkt met heel veel, meest Almeerse, organisaties samen, 

zowel commerciële als maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. Stad & Natuur biedt in 

2015 ongeveer 70 vrijwilligers de kans om zich in te zetten. De vrijwilligers krijgen 

begeleiding, onkostenvergoeding, gezellige bijeenkomsten etc. In toenemende mate zijn dit 

mensen die middels vrijwilligerswerk toegang zoeken tot de arbeidsmarkt, een verplichting 

hebben tot vrijwilligerswerk vanuit hun uitkering etc. Daarover is Stad & Natuur in gesprek 

gegaan met betrokken instanties om te kijken of de kansen van de locaties voor deze 

groepen beter benut kunnen worden. 

Stad & Natuur werkt samen met De Schoor t.a.v. de kinderboerderijen Den Uijlpark en 

Beestenbende. Kinderen vanuit de dagbesteding komen ook buiten schooltijd bij de 

kinderboerderijen.  

Stad & Natuur werkte al nauw samen het IVN op de locaties Kemphaan en Vroege Vogelbos. 

In 2015 is het IVN ook gestart met een nieuwe uitvalsbasis in de Vossenburcht. Vandaaruit 

gaat het IVN in 2016 o.a. Floriadewandelingen aanbieden rond het Weerwater.  

Stad & Natuur werkt samen met de BSO’s Poort in het Klokhuis. Eveneens worden daar 

kinderfeestjes georganiseerd door Mad Science. 

Stad & Natuur werkt samen met het Groenhorst. Zij geven twee dagen in de week theorie- 

en praktijklessen in gebouw op de Kemphaan. 
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Overzicht bezoekersaantallen 

 

Bezoekersaantallen 2015

les 

activi teiten

recreatieve 

activi teiten

bezoekers 

activi teiten recreanten 

Totaal 

bezoekers

streef 

aantallen 

les 

activi teiten 

streef 

aantallen 

recreatieve

activiteiten 

streef 

aantallen 

bezoekers verschil

Integrale programmering

De Kemphaan 24 15.226 24.094 39.320 24 55.000 -15.680

De Oostvaarders 18 855 70.000 70.855 12 35.000 35.855

Vroege Vogelbos 45 5.027 30.000 35.027 3 30.000 5.027

Den Uylpark 2 245 10.000 10.245 2 12.000 -1.755

De Beestenbende 2 700 10.000 10.700 2 10.000 700

De Vossenburcht 32 566 0 566 0 0 566

het Klokhuis 38 925 0 925 0 0 925

De Ruimtepoort 3 100 0 100 0 0 100

Totaal 164 23.64 4 14 4 .094 167.738 4 3 14 2.000 25.738

Incidentele activi teiten

boomfeestdag 1 800 800 1 100 700

Totaal 1 800 800 1 100 700

Natuur & milieueducatie

Primair onderwijs 73 21.783 21.783 20.000 1.783

Voortgezet onderwijs 60 1.190 1.190 0 1.190

Buitenschoolse opvang 27 204 204 0 204

Totaal 160 23.177 23.177 20.000 3.177

Totaal aantal activi teiten en 

bezoekers 160 4 7.621 14 4 .094 191.715 162.100 29.615

media

Totaal aantal bezoekers 

www.stadennatuur.nl 48.149 10.000 38.149

Faceboek 7.009 0 7.009

Persberichten 69 25 44

Totaal aantal media uitingen 55.227 10.025 45.202
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CONTACT 

 
Stad & Natuur Almere 
Kemphaanstraat 1 
1358 AD Almere 
T 036 547 50 50 
f 036 547 50 60 

info@stadennatuur.nl 
www.stadennatuur.nl 
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