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Voorwoord
Met trots presenteer ik u het jaarverslag 2019 van Stichting Stad & Natuur 
Almere. De doelstelling van onze stichting om zoveel mogelijk Almeerders met 
hun groenblauwe omgeving te verbinden, is ook dit jaar weer volop gerealiseerd.                                  

Dat is gebeurd in een jaar waarin de organisatie – met brede steun uit de 
Almeerse samenleving – weerstand bood aan de voorgenomen bezuiniging  
van € 500.000,- die in het coalitieakkoord in 2018 was opgenomen. Als die  
was doorgegaan had dat een enorme impact gehad op de organisatie en het 
werk van Stad & Natuur. Met grote steun van vrijwilligers en bezoekers, het 
onderwijsveld, partnerorganisaties, ondernemers en enkele politieke partijen  
is het uiteindelijk gelukt om de voltallige gemeenteraad te overtuigen van  
de onverenigbaarheid van die bezuiniging met het belang van het werk van  
Stad & Natuur voor Almere en haar inwoners. Met als resultaat dat de bezui-
niging integraal van tafel is gegaan! Toch heeft de dreigende bezuiniging ook  
een positief effect gehad, want de omstandigheden dwongen Stad & Natuur 
zichzelf indringend de ‘waartoe ben ik op aarde’-vraag te stellen. En dat  
heeft geleid tot waardevolle inzichten; een goede opmaat naar de nieuwe 
meerjarenafspraken met de gemeente Almere voor de jaren 2021 en daarna.

Stad & Natuur vierde in 2019 haar 10-jarig bestaan met diverse activiteiten. 
Hoogtepunt was een groot, zeer sfeervol en informatierijk evenement op 30 juni 
voor vrijwilligers in de ochtend en voor alle (andere) Almeerders in de middag. Via 
informatiestands, workshops en andere activiteiten kreeg het publiek een goed 
beeld van wat er op de verschillende locaties van Stad & Natuur zoal plaatsvindt.

Het jaar 2019 was ook het jaar waarin bestaande samenwerkingen werden 
gecontinueerd, zoals met het Upcyclecentrum, of geïntensiveerd, zoals met 
Collage-Almere en Staatsbosbeheer. Andere samenwerkingen werden verder 
ontwikkeld, bijvoorbeeld in het kader van de Groene Gezonde Verbinding en  
de Floriade. Naast diverse grotere evenementen waren er ook talrijke kleinere 
activiteiten, die zowel jonge als oudere Almeerders naar onze locaties trokken. 
Over het hele jaar genomen begroette Stad & Natuur 19.687 kinderen in het 
basis onderwijs en zo’n 950 in het voortgezet onderwijs bij diverse vormen  
van milieu-educatie en 33.095 bezoekers namen deel aan activiteiten en 
evenementen.

Voor de medewerkers was 2019 een jaar van onzekerheid door de bezuinigings-
dreiging. Op het moment dat ik dit schrijf, in het coronatijdperk, is de toekomst 
voor eenieder ongewis. Dat neemt niet weg dat onze medewerkers met veel 
energie en passie doorwerken om een bijdrage te blijven geven aan onze 
groene, gezonde en duurzame stad.

Terugkijkend is een woord van dank zeer op zijn plaats. Natuurlijk voor het 
team van Stad & Natuur, onder leiding van onze inspirerende directeur Liesbeth 
Bronkhorst. Maar ook voor onze vrijwilligers, onze ambassadeurs, onze samen-
werkingspartners, de gemeente Almere, de Raad van Toezicht en alle anderen 
die hebben bijgedragen aan het goede werk dat door Stad & Natuur is gedaan. 
Het kost niet alleen energie maar levert ook veel energie op om dit werk voor en 
met de inwoners van Almere te kunnen doen.

Cees Okkerse  
Voorzitter raad van toezicht
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Inleiding
Stad & Natuur laat Almeerders de natuur in en rond Almere beleven op een 
directe en toegankelijke manier. Dat doen we via drie programmalijnen  
– recreatie, educatie en participatie – en door het uitvoeren van uiteenlopende 
projecten. Hiermee betrekken we vele duizenden Almeerders bij de blauwe en 
groene buitenruimte in hun stad.

Via onze programmalijn recreatie nodigen wij inwoners van Almere uit bij tal 
van activiteiten en evenementen, variërend van leerzame en gezellige dieren-
clubs op onze kinderboerderijen tot de succesvolle en drukbezochte Nacht  
van de Nacht. Dit jaar trokken we met ons recreatieprogramma ruim 33.000 
bezoekers naar onze locaties.

Met onze programmalijn educatie richten we ons op zowel het Almeerse  
basisonderwijs als het voortgezet- en beroepsonderwijs. Ieder jaar nemen  
ruim 20.000 leerlingen en studenten deel aan onze educatieve programma’s.  
Zo maken zij kennis met de Almeerse natuur en verdiepen ze zich in thema’s  
als duurzaamheid, groen en gezondheid.

Onder participatie, ons derde programma-onderdeel, verstaan wij niet alleen 
vrijwilligerswerk op onze locaties en bij onze activiteiten, maar ook de onder-
steuning van Almeerse (groene) verenigingen en hun activiteiten. 

Met al onze programma’s brengen we de natuur dichter bij de mensen, en  
de mensen dichter bij de natuur. We doen dat op negen locaties verspreid  
over de stad:
• Stadslandgoed de Kemphaan, Almere Hout
• Kinderboerderij Den Uylpark, Almere Stad
• Schaapskudde Almere (Almere Stad en Almere Haven)
• Het Vroege Vogelbos, Almere Haven
• Kinderboerderij de Beestenbende, Almere Buiten
• Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, Almere Buiten
• Greenlab in Sterrenschool de Ruimte, Almere Poort
• Het Klokhuis, Almere Poort
• De Stad en Natuur bus
 
Daarnaast heeft Stad & Natuur ook in 2019 weer tal van projecten uitgevoerd, 
variërend van de Almeerse Week van het Insect tot het meerjarenproject 
Almeersepoort. 
 
Uitgangspunt bij al ons werk is dat iedereen de unieke natuur van Almere kan 
ontdekken en beleven, dicht bij huis. En dat doen wij niet alleen, maar samen 
met diverse lokale en regionale partners. Samen kunnen we doelen bereiken 
die anders onmogelijk zouden zijn!



Kinderen, jong en oud, doen mee aan de dierenclubs op onze kinderboerderijen.
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Recreatie 
Stad & Natuur wil Almeerders, jong en oud, de natuur in en rondom Almere 
laten beleven. Naast educatie en participatie is recreatie een belangrijk 
onderdeel van ons programma. Op verschillende locaties verspreid over de 
stad nodigen we inwoners uit om deel te nemen aan workshops, rondleidingen 
en evenementen. Onze activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk, zodat 
iedereen uit Almere kan meedoen. In dit hoofdstuk presenteren we per locatie 
een aantal hoogtepunten van dit jaar.

In 2019 hebben we in totaal 33.095 bezoekers bij onze activiteiten en evene-
menten op al onze locaties mogen verwelkomen; bijna 6.000 minder dan in 
2018. Dit komt deels doordat de Modderrun in 2019 niet meer werd georgani-
seerd omdat deze niet bij de kerntaken van Stad & Natuur hoort. Ook Horse & 
Outdoor vond dit jaar niet meer plaats. In plaats daarvan vierden we in 2019 het 
10-jarig bestaan van Stad & Natuur, met verschillende goedbezochte activitei-
ten, die in totaal echter wel iets minder deelnemers trokken. Daarnaast leidde 
de tijdelijke sluiting van de horeca in Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders 
in de zomer tot lagere bezoekers aantallen. Het totaal aantal bezoekers aan 
onze locaties was in 2019 wel fors hoger dan het jaar daarvoor, namelijk 
185.595 tegen 162.384 in 2018 (zie pagina 36 voor details). 

10 JAAR STAD & NATUUR
Hoogtepunt van ons 10-jarig jubileum was het feestelijke evenement op de 
Kemphaan op 30 juni. ’s Ochtends werden alle vrijwilligers in het zonnetje 
gezet en vanaf 12 uur was het terrein open voor iedereen. Het programma was 
een ode aan de activiteiten van Stad & Natuur door de jaren heen. Bezoekers 
konden onder meer deelnemen aan diverse workshops, een ritje maken in de 
paardentram en genieten van een demonstratie schapen scheren. Ook waren 
er waren informatiestands van verschillende Almeerse groene verenigingen, 
waaronder IVN Almere, de Kerkuilenwerkgroep, Aquariumvereniging Barbus 
Ticto en de Vogelwacht.

 
STADSLANDGOED DE KEMPHAAN 
De Nacht van de Nacht
Zaterdagavond 26 oktober vond op de Kemphaan de vijftiende editie plaats van 
de Nacht van de Nacht. Traditiegetrouw kon het publiek deelnemen aan een 
magische wandeling door een donker bos met als doel de waarde van het donker 
onder de aandacht te brengen. Al een week voor tijd waren alle 1.100 tickets 
uitverkocht. Dit jaar was het thema ‘kijk omhoog’. Op de route konden bezoekers 
genieten van diverse acts geïnspireerd op het thema. Omdat elke editie van dit 
evenement vraagt om een vernieuwings- en kwaliteitsslag, werkten we dit jaar 
voor het eerst in vele jaren niet meer samen met de lokale theater- en dans-
school, maar met een aantal professionele, voornamelijk Almeerse, performers. 
Bij deze avond waren maar liefst veertig vrijwilligers, stagiairs en een groot deel 
van onze collega’s betrokken. 

Appelplukmiddagen
In de herfst hebben we voor het eerst appelplukmiddagen op de Kemphaan  
georganiseerd. Een activiteit die voor herhaling vatbaar is: zeker 150 deelnemers 
kwamen langs om appels te plukken en te genieten van vers geperst appelsap. 



De Nacht van de Nacht is één van de meest druk bezochte evenementen  
van Stad & Natuur.



Elk jaar tijdens het lentefeest worden de schapen op de kinderboerderijen geschoren.
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VROEGE VOGELBOS
Schapenfeest
Aan het begin van de lente vond het schapenfeest plaats, waarbij volop  
aandacht was voor de nieuwe schapenrassen in de schaapskooi. Er waren  
schapenpraatjes, een poppenkast, creatieve workshops en onze partners  
in het Vroege Vogelbos (IVN Almere, de Almeerse Wolunie en het Eksternest) 
waren aanwezig met kleinschalige activiteiten. 

Oogstfeest
Vanwege het slechte weer leek het oogstfeest dit najaar letterlijk in het water  
te vallen. Maar door alle activiteiten in de schaapskooi te organiseren,  
ontstond er uiteindelijk een gezellige en gemoedelijke sfeer, mede dankzij  
de enthousiaste inzet van onze samenwerkingspartners en workshopleiders.

KLOKHUIS
Zondag 2 juni is het achtjarig bestaan van het Klokhuis gevierd met een  
middag vol proefjes bij de Ontdekbus, portemoneetjes maken en op de foto  
in de fotobus. Tijdens het weekend van de wetenschap op zondag 6 oktober 
was het Klokhuis geopend, waarbij een waterraket gemaakt kon worden.

KINDERBOERDERIJ DEN UYLPARK
Dierenclubs 
Op onze beide kinderboerderijen organiseren we dierenclubs, waarbij we inten-
sief samenwerken met het kinderwerk van de Schoor. De dierenclub op kinder-
boerderij Den Uylpark bestaat uit een reeks van vijf of zes lessen waarin dieren 
en natuur centraal staan. Kinderen kunnen zich hiervoor vooraf aanmelden bij 
de Schoor. De bijeenkomsten variëren van een les over kippen en geiten tot een 
griezelbeestjessafari. 

Blauwe Maandag
In het Den Uylpark is het kunstwerk de Blauwe Maandag ontstaan, een project 
van de Almeerse Wolunie. Het kunstwerk bestaat uit 140 houten palen die als 
levensgrote potloden op een rij staan, met vilt van schapenwol bovenop. De wol 
is afkomstig van onze schapen en is geverfd met planten van de nabijgelegen 
verfplantenakker die beheerd wordt door het IVN. Ook de bomen tussen de 
kinderboerderij en de verfplantenakker zijn volgehangen met vogelhuisjes van 
vilt, die tijdens workshops – onder meer op de kinderboerderij – door kinderen 
versierd zijn.

KINDERBOERDERIJ DE BEESTENBENDE
Ook de Beestenbende heeft iedere woensdagmiddag een dierenclub. Kinderen 
kunnen deelnemen aan diverse activiteiten waarbij elke maand een ander 
thema centraal staat. Net als op Kinderboerderij Den Uylpark was er in het 
voorjaar het Lentefeest, met onder meer een demonstratie schapen scheren, 
kindertheater en verschillende workshops. De drukbezochte dag trok zo’n  
350 mensen. Begin oktober hebben we natuurlijk ook weer Dierendag gevierd, 
samen met onze bezoekers en de dieren. 
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NATUURBELEVINGCENTRUM DE OOSTVAARDERS
In Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders hebben dit jaar veel recreatieve 
activiteiten plaatsgevonden. Deze zijn georganiseerd in het kader van het pro-
ject Almeersepoort, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente 
Almere. In het hoofdstuk Projecten gaan we hier uitgebreid op in. 

VAKANTIES BIJ STAD & NATUUR 
Tijdens de schoolvakanties was er op de locaties van Stad & Natuur van alles 
te doen. In de meivakantie was het op de kinderboerderijen, de Kemphaan en in 
het Klokhuis een gezellige drukte. Populaire activiteiten waren onder meer de 
workshop douchegel maken van natuurlijke producten bij het Klokhuis en een 
speurtocht over de Kemphaan.  
Ook in de zomervakantie trokken onze locaties veel publiek. Veel animo was er 
voor de Bijen- en insectendag, de uilententoonstelling en de uilenworkshops 
op de Kemphaan. In het Klokhuis konden kinderen meedoen aan een weten-
schapsles met Mad Science. Daarnaast werden er samen met StrandLAB 
Almere, KLEURinCULTUUR en CitySenses workshops aangeboden op het 
Almeerderstrand. Natuurlijk waren ook de kinderboerderijen en de schaapskooi 
geopend voor het publiek. De zomervakantie werd afgesloten met een gezellig 
Zomerfestival.  
In de herfstvakantie stond de bever centraal bij verschillende activiteiten. Zoals 
de Bevermiddag op de Kemphaan, waarbij de bezoekers op zoek konden naar 
beversporen.  
Tijdens de kerstvakantie hebben we in het Vroege Vogelbos de speurtocht  
Een wolf in schaapskleren uitgezet. Deze speurtocht loopt door tot en met  
de meivakantie 2020. 



In het Klokhuis worden regelmatig wetenschappelijke proefjes georganiseerd  
in samenwerking met Mad Science.
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Educatie
Al meer dan 30 jaar bieden wij natuur- en milieueducatie voor het Almeerse 
basisonderwijs. Ons aanbod bestaat uit lessen en workshops, leskisten, 
materiaalpakketten en schoolreisjes. In 2019 maakten daar 746 groepen 
gebruik van, met in totaal 19.687 leerlingen. De laatste jaren werken we ook 
steeds intensiever samen met het voortgezet- en beroepsonderwijs, waar we 
zo’n 950 leerlingen bereikten. Met onze programma’s maken scholieren en 
studenten kennis met de Almeerse natuur en verdiepen ze zich in thema’s als 
duurzaamheid, groen, gezondheid en lokaal eten. Daarbij sluiten we aan bij 
actuele thema’s zoals die van Growing Green Cities en werken we intensief 
samen met lokale partners zoals Collage-Almere en Staatsbosbeheer. In dit 
hoofdstuk benoemen we een aantal hoogtepunten uit 2019.

 
PRIMAIR ONDERWIJS
Ons nieuwe jaarprogramma Primair Onderwijs 2019-2020 is begin mei uit-
gekomen. Het aanbod van nieuwe aanbieders is groot en er zijn inspirerende 
verfrissende materiaalpakketten voor een groene en dierrijke schoolomgeving. 
Daarnaast hebben we met bestaande partners veel lessen vernieuwd of door-
ontwikkeld. Voor het nieuwe aanbod boerderijeducatie is de vraag zelfs groter 
dan het aanbod: de lessen waren al voor de zomervakantie volgeboekt. 

Boerderijeducatie 
In 2019 hebben we veel nieuwe aanbieders benaderd, wat geleid heeft tot een 
aantal mooie samenwerkingen. Zo hebben we met boeren uit de omgeving lessen 
kaasmaken en lessen over melkvee opgezet. Ook zijn we met Zuivelonline.nl  
een subsidie overeengekomen op de nieuwe lessen met het onderwerp zuivel. 
Met het Platform Boerderijeducatie zijn we aan de slag gegaan om de kwaliteit 
van de lessen te waarborgen. Inmiddels bieden zes Flevolandse en twee Noord-
Hollandse boeren met het certificaat ‘educatieboer‘ via Stad & Natuur lessen aan 
Almeerse scholen aan. Ook onze locatiebeheerder van de schaapskooi Vroege 
Vogelbos is als gecertificeerde educatieboer actief.

Duizend leerlingen per week 
Onze voorjaarsactiviteiten waren deze lente populairder dan ooit. Soms  
deden er in een week maar liefst duizend kinderen mee aan de verschillende  
activiteiten. Veel animo was er voor de populaire griezelbeestjessafari  
(38 inschrijvingen) en de lessen van Staatsbosbeheer op de Kemphaan, waar 
ongeveer 30 schoolklassen aan meededen. Nieuw in het Vroege Vogelbos  
was de speurtocht Lammetje Luit, die 14 groepen trok. 

In het Klokhuis deden circa 20 groepen mee aan de wetenschap- en techniek-
lessen met Mad Science, waarvoor de leerlingen met de Stad en Natuur bus van 
school werden opgehaald. Een belevenis op zich! Op 22 mei werd de doe- en  
beleefexpo ‘Nachtbrakers, uilen van de wereld’ feestelijk geopend door wethou-
der Haak. De tentoonstelling werd door zo’n 400 basisschoolleerlingen bezocht. 

Najaar
Na de zomerstop was er vanuit de scholen veel aandacht voor de lessen 
‘Appels oogsten’, ‘De duurzame Beter Leven-kippenboerderij’, ‘Een bezoek aan 
Melkveehouder de Koeienkade’ en ‘Kaasmaken bij de Groene Griffioen’. Op 
de Kemphaan ging 18 september de eerste les ‘Volg het beverspoor! Vind jij 
de burcht?’ van start. In de Weidezaal konden kinderen in een nagebouwde 



Binnen het primair onderwijs staat het beleven van het Almeerse groen,  
blauw en grijs centraal.



Herkomst van voedsel en het verwerken hiervan stond in 2019 hoog in het vaandel  
bij de educatieve lessen van Stad & Natuur.
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beverburcht kruipen, sporen maken in een grote zandbak en opgezette dieren 
en botten bekijken in een minimuseum. Ook was er een speurtocht over de 
Kemphaan langs de echte beverburcht en over een pad vol beversporen. Een 
andere nieuwe duurzame les sinds dit najaar op de Kemphaan is ‘Mijn huis 
in Almere’, waarin kinderen van de bovenbouw leren wat er zo uniek is op het 
gebied van duurzaamheid aan onze stad en ons huis. Groep 8 van basisschool  
De Dukdalf maakte als eerste gebruik van de nieuwe les. Speciaal hiervoor 
kwam wethouder Roelie Bosch langs om met de kinderen kort in gesprek te 
gaan over duurzaam leven in Almere.

Groengroeiers
Speciaal voor groep 5 en 6 hebben we het lesprogramma Groengroeiers  
ont wikkeld, samen met Windesheimstudenten van de opleiding Engineering, 
studenten Toegepaste Biologie van Aeres MBO en atheneumleerlingen van Park 
Lyceum. Het lesprogramma is onderdeel van het programma Groene Gezonde 
Verbinding van de gemeente Almere en sluit aan op het doel van de Floriade: 
de ontwikkeling van een groene en gezonde stad. In maart zijn drie scholen met 
de lessen gestart, voor de zomervakantie haakten er nog twee extra aan. Het 
lesprogramma bestaat uit een lessenreeks van zeven lessen die door docenten 
van Stad & Natuur op de scholen worden gegeven. De leerlingen ontwerpen 
onder meer een eigen moestuin en telen microgroenten. De laatste les is een 
proeffestijn waarbij de geteelde groenten worden geoogst en verwerkt in een 
heerlijk gezond recept.  
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VOORTGEZET- EN BEROEPSONDERWIJS 
De banden met het voortgezet- en beroepsonderwijs zijn aangehaald en dat 
begint zijn vruchten af te werpen. Zo lopen er regelmatig stagiairs van Pro 
Almere, De Meergronden, Aeres VMBO en MBO en Eco & Wildlife Helicon rond 
op onze locaties. In totaal waren dat er 33 in 2019. Ook studenten van ROC van 
Flevoland, Aeres Hogeschool en Windesheim Flevoland bieden we opdrachten 
en stagemogelijkheden. 

Daarnaast hebben we in 2019 uiteenlopende projecten in samenwerking met 
het voortgezet- en beroepsonderwijs uitgevoerd. Van de 17 V(S)O-scholen  
hebben dit jaar 15 scholen met één of meer leerlingen deelgenomen aan  
een activiteit van Stad & Natuur; in totaal waren hierbij zo’n 950 leerlingen 
betrokken. Een greep hieruit: 
1. Leerlingen van Montessori Lyceum Flevoland volgden verschillende work-

shops met het thema ‘Mijn ecologische voetafdruk’, waarbij ze onder 
andere de waterzuivering, het Upcyclecentrum en de Oostvaarderplassen 
hebben bezocht. 

2. Studenten Toegepaste Biologie van Aeres Hogeschool werkten aan een 
opdracht voor het ontwikkelen van lesmateriaal. 

3. Studenten van de opleiding Manager & Ondernemer Retail niveau 4 van 
MBO College Poort hebben met ons meegedacht over het commerciëler 
maken van onze evenementen. 

4. Tijdens de matchmakerbijeenkomst bij Aeres op 23 mei heeft Stad & 
Natuur meegedacht over mogelijke gezamenlijke vraagstukken voor 
studenten. 

5. Op 28 mei was Stad & Natuur aanwezig bij het Comakership Meetingpoint 
van Windesheim, waarbij we onze stichting hebben gepresenteerd. 
Studenten zoeken tijdens het Meetingpoint een Comakership of stage.  
Voor de opleidingen Communicatie, Commerciële Economie en ICT hebben 
we verschillende opdrachten geformuleerd. 

Samenwerking Floriade
Samen met Collage-Almere werken we nauw samen aan een Floriade-aanbod, 
waarbij de vier thema’s van het programma Growing Green Cities het uitgangs-
punt vormen. Er is een eerste opzet gemaakt voor alle groepen van het primair 
onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs. De komende periode 
wordt het plan verder uitgewerkt. 

Playing for Success
Samen met een aantal andere organisaties, waaronder ASG en Prisma, heeft 
Stad & Natuur een convenant getekend voor het leveren van een bijdrage aan 
het werk van Playing for Success. Naast een financiële bijdrage stellen we onze 
kennis en ruimte op de locaties Kemphaan en Klokhuis ter beschikking.



Naast stages, praktijkopdrachten en comakers volgden leerlingen van het voortgezet 
onderwijs ook workshops, zoals een techniekles.



Meer dan 80 vrijwilligers ondersteunden in 2019 met het openstellen van locaties, 
het begeleiden van lessen, evenementen en activiteiten.
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Participatie
Participatie is de derde belangrijke pijler in de manier waarop Stad & Natuur 
mensen bij de natuur betrekt. Hieronder verstaan wij zowel vrijwilligerswerk als 
het samenwerken met andere partijen om bijvoorbeeld het groen in Almere te 
beheren. Daarnaast ondersteunt Stad & Natuur een aantal vrijwilligersorganisa-
ties waardoor het netwerk van actieve Almeerders wordt versterkt en uitgebreid. 

Vrijwilligersbeleid
In 2019 hebben we ons vrijwilligersbeleid geactualiseerd en geprofessionali-
seerd. Het aantal vrijwilligers groeit en de (wettelijke) eisen omtrent de inzet 
van vrijwilligers veranderen, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en privacy. 
Ook vragen de vrijwilligers zelf om meer inbreng rondom hun inzet en betrok-
kenheid bij het werk van Stad & Natuur. Drie speerpunten pakken we als eerste 
aan: kleding, betrokkenheid en waardering. 

Vrienden van Stad & Natuur
Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst hebben we onze Vrienden uitgenodigd op 
Kinderboerderij Den Uylpark, waar we het startschot gaven voor ons 10-jarig 
jubileum. Verschillende samenwerkingspartners vertelden er over hun samen-
werking met Stad & Natuur en de maatschappelijke functie van de kinderboer-
derij in de wijk. 

NL Doet
Dit jaar organiseerden we NL Doet op drie locaties. Vanwege de regen kon  
NL Doet bij Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders helaas niet doorgaan. Bij 
de Beestenbende hebben 12 leerlingen meegeholpen bij het opknappen van de 
varkensweide. Op Kinderboerderij Den Uylpark hielpen bijna 20 leerlingen van 
verschillende middelbare scholen bij het aanleggen van een konijnenheuvel  
en de start van de aanleg van een moestuin. 

Snoeicursus fruitbomen
In samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland heeft Stad & Natuur voor 
het derde jaar op rij een hoogstamfruitboomsnoeicursus georganiseerd. Na 
twee avonden theorie konden de 16 deelnemers direct in de praktijk aan de 
slag met het snoeien van de appelbomen op de Kemphaan. 

Bestrijding reuzenberenklauw
Met een vrijwilligerswerkgroep in het Vroege Vogelbos zijn we weer aan de slag 
gegaan om de reuzenberenklauw te bestrijden op de plekken waar de schapen 
niet kunnen komen. Drie nieuwe vrijwilligers hebben zich hiervoor aangemeld.

Bijencursus ‘Op vlieghoogte’
Samen met de Imkervereniging Zuid Flevoland hebben we een bijencursus 
georganiseerd voor 15 vrijwilligers en enkele collega’s. Na twee theorieavonden 
en een praktijkochtend hebben zij voldoende kennis opgedaan om een waarde-
volle bijdrage te kunnen leveren aan onze lessen en voorlichting over bijen.

Vrijwilligers in de prijzen
In december 2019 ontvingen alle vrijwilligers van Stad & Natuur een Growing 
Green Speld voor hun inzet voor een groen en duurzaam Almere. Daarnaast 
hebben onze educatievrijwilligers een Almeerse vrijwilligersprijs ontvangen 
en zijn zij via de VMCA genomineerd voor de landelijke vrijwilligersprijzen. Een 
enorme blijk van waardering voor onze vrijwilligers!
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Locaties
De locaties zijn voor de programmering van Stad & Natuur erg belangrijk. Het 
zijn fysieke groene plekken verspreid over de stad, en daardoor altijd dichtbij 
de inwoners. Maar ook voor de stad zijn deze plekken van belang: het zijn vaak 
sociale ontmoetingsplaatsen voor de buurt, locaties waar Almeerders kunnen 
genieten van de natuur én waar ze trots kunnen zijn op hun groene stad. 

 
KINDERBOERDERIJ DE BEESTENBENDE 
Beschuit met muisjes op de kinderboerderij: Belle, het Kune Kune-varken van 
de Beestenbende, is op 4 mei bevallen van acht biggetjes. Twee van hen gaan 
op Kinderboerderij Den Uylpark wonen. 

Tijdelijk onderkomen
Omdat de kantoorruimte van de kinderboerderij niet voldoet aan de wettelijke 
eisen, zijn er in juni units op het terrein geplaatst als tijdelijk onderkomen voor 
medewerkers en vrijwilligers. Samen met de gemeente Almere, eigenaar van de 
kinderboerderij, wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor de Beestenbende. 
Tot die tijd blijven de units staan. 

KINDERBOERDERIJ DEN UYLPARK
Op Tweede Kerstdag werd het kerstdiner van onze medewerkers onderbroken 
door de geboorte van kalfje Noah. Zijn moeder, Dahomey-dwergkoe Doortje,  
was al een poosje over de uitgerekende datum. Via een camera hielden de dier-
verzorgers de koe nauwlettend in de gaten. Gewoonlijk grazen de koeien in de 
buurt van de Noorderplassen, maar vanwege het kalven waren ze tijdelijk op  
de kinderboerderij. Eenmaal volgroeid heeft stiertje Noah een schofthoogte van 
iets meer dan een meter, beduidend kleiner dan de gemiddelde Nederlandse koe. 

Gebouw en terrein
Een gedeelte van het terrein is verder geschikt gemaakt voor het geven van de 
moestuinlessen. Verder heeft de boerderij twee schuilstallen gekregen, waar  
de pony’s en geiten kunnen vertoeven bij minder goede weersomstandigheden. 

VROEGE VOGELBOS
Nadat we in 2018 afscheid moesten nemen van onze kudde Romney-schapen, 
zijn we in 2019 weer begonnen met de opbouw van een eigen schaapskudde.  
Er zijn Drentse Heideschapen, Flevolanders en Shetlandschapen gekomen. 
Mooie stamboekschapen van zeldzame rassen. 

Dak schaapskooi
Het dak van de schaapskooi is in 2018 vervangen. Helaas zijn er daarna veel-
vuldig lekkages opgetreden. De gemeente en de aannemer zijn in overleg om  
te zoeken naar de oorzaken en oplossingen. 

Verbouwing
Een langgekoesterde wens is in vervulling gegaan: in de schaapskooi is een 
multifunctionele ruimte gerealiseerd voor educatie, bijeenkomsten, workshops 
enz. Ook is de stal nu afsluitbaar van de entreeruimte, die toegang geeft tot 
de educatieruimte, het wolwinkeltje van de Wolunie en de toiletten. Zo is de 
schaapskooi tijdens de lammerperiode toch beleefbaar via het raam in de 



De locaties van Stad & Natuur zijn iconen in hun wijk of stadsdeel.  
Zo ook het Klokhuis in Almere Poort.
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nieuwe ruimte. De plaatsing van een luchtbehandelingssysteem en de aanleg 
van een put in de potstal zijn ook gerealiseerd.

 
NATUURBELEVINGCENTRUM DE OOSTVAARDERS
Met het oog op de toekomst is vanaf de Buitenring naar het Natuurbeleving-
centrum glasvezel aangelegd. Hierdoor kunnen de medewerkers hun werk 
sneller en beter uitvoeren, want het oude netwerk had regelmatig te kampen 
met storingen. Bovendien kan internet worden ingezet voor het faciliteren van 
informatie en educatie. Daar profiteren zowel bezoekers als scholen van. 

Nieuwe horeca-uitbater
Eind maart gaf de uitbater van de horecagelegenheid in het Natuurbeleving-
centrum te kennen dat zij per 1 juli zou gaan stoppen. De zoektocht naar een 
nieuwe exploitant werd gestart en na een openbare aanbesteding kwamen 
Arlo en Liliane Vlaar als beste uit de bus. Zij zijn half augustus begonnen met 
de exploitatie van de horecaruimte onder de naam Paviljoen de Oostvaarders. 
In de tussenliggende periode is het gebouw opengehouden door collega’s van 
Staatsbosbeheer en Stad & Natuur. Zo konden de bezoekers tijdens de zomer-
maanden toch nog genieten van een drankje. Ook de gratis koeken vonden 
gretig aftrek. De nieuwe horeca-uitbaters hebben een goede start gemaakt  
met hun concept duurzaam en gezond en hun bijdrage aan de programmering 
voor bezoekers. 

STADSLANDGOED DE KEMPHAAN
Ons pand op Stadslandgoed de Kemphaan is aan de binnen- en buitenzijde 
onder handen genomen. De buitenkant is geschilderd. Zowel de kozijnen als  
de witte muren zijn van een nieuwe verflaag voorzien. Ook de entreehal is op-
geknapt. Er hangt nu een prachtig wanddoek met ruimte voor een wisselende 
seizoensfoto. Verder is er een nieuw zitmeubel geplaatst, waarboven een enorm 
schilderij van mos hangt.  

HET KLOKHUIS
In mei heeft de gemeente het Klokhuis een opknapbeurt gegeven. De buiten-
kant is geschilderd in de aansprekende kleur roze en de vloer is geschuurd en 
van een nieuwe coating voorzien.  
Daarnaast kan het Klokhuis sinds september worden gebruikt voor buurt-
initiatieven. Dankzij de gemeente Almere kunnen wij tot het einde van het  
jaar twee conciërges inzetten, die als gastheer fungeren. Hierdoor krijgen we 
inmiddels ook meer verhuuraanvragen voor uiteenlopende bijeenkomsten, 
zoals vergaderingen, kinderfeestjes en buurtactiviteiten. 

 
STAD EN NATUUR BUS
De Stad en Natuur bus is afgelopen jaar veelvuldig ingezet om schoolklassen  
te vervoeren naar lessen op onze locaties. Ook is de bus aanwezig geweest bij 
diverse evenementen van Stad & Natuur, maar ook ter promotie op evenemen-
ten elders in de stad, zoals het Floriade-festival en het Kidsproof-festival. 
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Projecten 
Passend bij de programmalijnen recreatie, educatie en participatie heeft  
Stad & Natuur ook een aantal projectopdrachten onder haar hoede. Deze  
projecten sluiten goed aan bij onze expertise en netwerk op deze gebieden. 

Upcyclecentrum
De gemeente Almere wil een circulaire stad worden. Het Upcyclecentrum in 
Almere Haven, waar reststromen een nieuw leven krijgen, draagt bij aan deze 
ambitie. In de belevingsruimte kunnen bezoekers zelf ontdekken welke nieuwe 
producten er van afval gemaakt kunnen worden. De wens van de gemeente 
Almere was om hier dit schooljaar minimaal dertig scholen op bezoek te heb-
ben gehad. Daarom is op 1 juni het project Upcyclecentrum van start gegaan. 
Hiervoor is vanuit Stad & Natuur een projectleider gedetacheerd. De eerste 
maanden, tussen juni en september, zijn scholen benaderd en is het inhoudelij-
ke programma verder uitgewerkt en gepromoot. Sindsdien komen er wekelijks 
aanvragen vanuit het onderwijs binnen en er zijn al diverse mooie praktijkvoor-
beelden ontstaan die de vraag verder aanwakkeren. Het project, dat tot volle 
tevredenheid van beide partijen verloopt, heeft een uitloop tot 1 maart 2020.  
De gesprekken met de gemeente Almere en Stadsreiniging over een vervolg tot 
aan de zomer van 2020 zijn inmiddels opgestart. Ook de uitwerking van een 
samenwerking tot en met het Floriadejaar (2022) is besproken. 

Almere meet water
Almere meet water, het eerste ‘citizen science-’ (burgerwetenschap)project  
in Almere, was een opdracht van de gemeente aan Stad & Natuur vanuit  
het Waterplan. Het project is wetenschappelijk begeleid door Wageningen 
University & Research (WUR). Doel was een bredere bewustwording van de rol 
en het functioneren van water, door samen met inwoners onderzoek te doen 
naar het water in de stad. 
Stad & Natuur heeft meerdere rollen vervuld in dit project. Zo hebben we 
vrijwilligers opgeleid om te assisteren bij de metingen. Ook hebben we contact 
gelegd met scholen van het basis- en voortgezet onderwijs om met leerlingen 
deel te nemen aan het onderzoek. Diverse klassen en groepen gaven daar 
gehoor aan. Ook stagiairs van Kinderboerderij Den Uylpark hebben watermetin-
gen uitgevoerd, evenals Playing for Success. Gedurende de looptijd van het 
project zijn er in totaal 795 metingen uitgevoerd en ingevoerd op de website. 
Daarnaast heeft Stad & Natuur verschillende evenementen georganiseerd 
waarin Almere meet water een rol kreeg. Zoals de StrandLAB-zomeractiviteiten 
op het Almeerderstrand, waarbij in totaal 120 deelnemers 100 metingen  
hebben uitgevoerd. De resultaten van deze metingen zijn meegenomen in  
het onderzoek. 

Almeerse Week van het Insect
Van 18 tot 25 mei organiseerde de gemeente Almere samen met een aantal 
groene partners, waaronder Stad & Natuur, de eerste Almeerse Week van het 
Insect. In heel Almere vonden er activiteiten plaats die het belang van insecten 
voor een groene en gezonde stad benadrukken. Naast het mede-organiseren 
van het Wilde Bij Café op Wereld Bijendag, heeft Stad & Natuur een aanvullend 
activiteitenprogramma georganiseerd om scholen en inwoners meer te betrek-
ken bij het onderwerp ‘hulptroepen uit de natuur’, om het belang van insecten 
te benadrukken. 



Het nieuwe festival LOF bij Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders  
was een groot succes en trok een nieuwe doelgroep aan.
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Schaapskudde Almere
Stad & Natuur heeft de aanbestedingsprocedure van de gemeente voor  
de schapenbegrazing in Almere Haven en de Noorderplassen gewonnen.  
De komende twee graasseizoenen (met verlenging drie) zullen onze schapen 
de begrazing hier invullen. Onze twee kuddes van in totaal 450 Schoonebeeker 
schapen zorgen in de stad voor meer zichtbaarheid van onze organisatie en 
bovendien sluit de begrazing mooi aan bij het werk dat onze schapen toch al 
verrichten. In april werden de kuddes, herder en honden feestelijk ingehaald 
door wethouder Hilde van Garderen. 

Project Almeersepoort
Om de vindbaarheid en toegankelijkheid van het Nationaal Park Nieuw Land  
te vergroten en de bezoekersstromen te verdelen, worden vier toegangspoorten 
ontwikkeld. Één ervan is Almeersepoort aan de Almeerse zijde van de 
Oostvaardersplassen. Het project Almeersepoort wordt in opdracht van gemeente 
en provincie door Stad & Natuur in samenwerking met Staatsbosbeheer en 
Almere City Marketing uitgevoerd. Fase 1 van het project loopt tot en met 2021. 
In dat kader is een projectmedewerker voor de duur van vier jaar bij Stad & 
Natuur in dienst gekomen. Meerdere medewerkers van onze stichting brengen 
hun kennis en kunde in als (deel)projectleider, adviseur en op operationeel vlak. 
Stad & Natuur heeft een LEADER-subsidie aangevraagd en toegekend gekregen 
voor investeringen in onderdelen van programmering zoals materialen en 
producten voor educatie en recreatie. Een totaal van 7 ton, waarvan 30% 
LEADER-cofinanciering. Fase 2 van het project wordt voorbereid voor de jaren 
2022 tot en met 2026.

In totaal zijn er in het pilotjaar 2019 bijna 2.500 bezoekers afgekomen op de 
publieksprogrammering van Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders en heb-
ben ruim 65.000 mensen het gebouw bezocht. Er zijn acht grotere evenementen 
en twintig kleinere activiteiten georganiseerd. Ook scholen zijn bediend: van het 
primair onderwijs zijn 32 klassen langs geweest en van het voortgezet onder-
wijs 5 scholen, ruim 1.000 leerlingen in totaal. Er waren 35 partners betrokken. 
Een mooi staaltje samenwerking! 

Publieksactiviteiten Almeersepoort
Stad & Natuur organiseerde gedurende het jaar tal van publieksactiviteiten 
rondom de Oostvaardersplassen. Een greep:
• Het voorjaar werd op 19 mei geopend met het festival Rolling Nature bij 

Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders. De circa 1.000 bezoekers genoten 
van diverse acts en activiteiten, variërend van een mega-knikkerbaan tot 
straattheater. 

• Zondag 26 mei was het mountainbike-evenement Crossen door de Bossen 
in het Kotterbos. Er kwamen veel jongeren en gezinnen op af, zowel met als 
zonder mountainbike-ervaring.

• Ook de eerste landelijke Zonnekijkdag op 7 juli was een succes, georgani-
seerd door de Almeerse Sterrenwacht. Een goede aanzet tot meer samen-
werking in de toekomst!

• Het nieuwe festival LOF (Lichaam & Geest, Ontdekken in de natuur en  
Feest en Flow) eind september bij Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders 
leidde tot veel positieve reacties. Naast verschillende yoga- en mindfulness-
activiteiten waren er onder meer creatieve workshops, een ‘silent escape 
room’ en een ‘silent disco’. 

• Voor de Archeologiedagen in oktober hebben we onder andere een VR-tour 
ontwikkeld die toont hoe het eiland Flevum er ooit (vermoedelijk) uitzag. In de 
toekomst willen we nog meer gaan samenwerken met de stadsarcheoloog.
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Educatie Almeersepoort
In het gebied vonden ook tal van educatieve activiteiten plaats:

• Leerlingen van de opleiding Evenementen Organisatie van MBO College 
Poort hebben onder begeleiding activiteiten georganiseerd voor een buiten-
lesdag. Zo’n 250 leerlingen van basisscholen uit de directe omgeving van de 
Oostvaardersplassen bezochten de dag. 

• In de eerste week van april voerden bovenbouwleerlingen van het Baken 
Park Lyceum samen met Spaanse uitwisselingsstudenten een onderwijs-
project uit. Opdrachten die de leerlingen moesten uitwerken waren  
bijvoorbeeld: ‘Bedenk wat er interessant is aan de vogels voor kinderen  
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar’. 

• Met het Helen Parkhurst is een project gestart voor leerlingen van het vak 
O&O (Ontwerp & Onderzoek). Zij bedachten een interactieve natuurgame.

• Ondertussen is er volop gewerkt aan een nieuw aanbod voor het onderwijs, 
zoals een nieuwe les over de vos en een leskist over vogels. Alle onderwer-
pen zijn gerelateerd aan de locatie Oostvaardersplassen. 

Kwaliteitsimpuls voor bos en landschap
Dit jaar zijn er plannen gemaakt om Almeersepoort een kwaliteitsimpuls te 
geven. Er komen nieuwe recreatiemogelijkheden en het landschap wordt afwis-
selender gemaakt. De plannen komen in 2020 tot uitvoering. Zo worden in het 
Oostvaardersbos, het entreegebied en de verbindingszone ruim vierduizend 
bomen aangeplant. Vanaf het Natuurbelevingcentrum wordt een 900 meter 
lange natuurboulevard aangelegd. Ook komt er in het entreegebied een nieuwe 
educatieheuvel van acht meter hoog: voor Stad & Natuur een mooie aanvulling 
voor de ontvangst van schoolklassen. Het Natuurbelevingcentrum zelf wordt 
ook aangepakt. Het gebouw wordt verbouwd en uitgebreid. Hierdoor kunnen 
we straks veel meer bezoekers ontvangen en hen laten genieten van dit unieke 
gebied. De planvorming hiervoor is in 2019 gestart. In 2020 worden de plannen 
verder uitgewerkt en worden de vergunningsaanvragen opgestart. 



Met de opening van de Paviljoen de Oostvaarders wordt er heerlijk duurzaam  
en lokaal eten geserveerd.



Over alle hoogtepunten binnen Stad & Natuur wordt via verschillende  
online en offline kanalen gecommuniceerd.
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Communicatie
Om al onze activiteiten en programma’s onder de aandacht van de verschil-
lende doelgroepen te krijgen, is communicatie voor Stad & Natuur van groot 
belang. Daartoe zetten we verschillende communicatiemiddelen in. 

Folders
Vier keer per jaar verschijnt onze activiteitenkalender met de highlights voor 
het komende kwartaal. Deze is verkrijgbaar op al onze locaties en op diverse 
andere plekken in Almere en Flevoland waar onze doelgroep komt.

Programma’s scholen
Het jaarprogrammaboekje heeft een make-over gekregen en biedt scholen nu 
een uitgebreid overzicht van onze thema’s en activiteiten. Ook hebben we een 
flyer ontwikkeld om onze activiteiten in het Upcyclecentrum onder de aandacht 
te brengen. 

Bezuiniging
Rond de aangekondigde bezuiniging hebben we uitgebreid met de lokale en  
regionale media gecommuniceerd. We hebben hiervoor een aantal middelen 
 laten produceren, waaronder flyers, buttons en spandoeken. Daarnaast hebben 
we een online petitie aangemaakt. Om ook kinderen hieraan te laten deel-
nemen, hebben we een kleurplaat laten maken. De vele kleurplaten (484) en 
handtekeningen (2.422) hebben we tijdens de politieke markt aangeboden.

Sociale media
Op Facebook beheert Stad & Natuur pagina’s voor alle locaties. De Facebook-
pagina van Schaapskudde Almere is daar dit jaar bijgekomen. In totaal  
bereiken we op Facebook bijna 21.000 mensen, een stijging van circa 6.000 
bezoekers ten opzichte van 2018. Op Twitter hebben we 2.500 volgers. Op 
Instagram zijn we actief met drie accounts: Stad & Natuur, de Kemphaan en 
Schaapskudde Almere, in totaal met ongeveer 2.500 volgers. Ook op onze 
LinkedIn-pagina posten we sinds dit jaar weer actief berichten over onder  
meer openstaande vacatures en interessante bijeenkomsten.

AVG
In 2019 zijn we druk bezig geweest om onze organisatie AVG-proof te maken, 
zowel op beleids- als op werkniveau. Zo hebben we een privacystatement vast-
gesteld en hebben onze nieuwsbrieven een mogelijkheid tot afmelden gekregen. 
Daarnaast zijn er toestemmingsformulieren gemaakt voor het fotograferen en 
filmen van bezoekers op onze locaties. Aan mensen die van dichtbij worden  
gefotografeerd, wordt vooraf toestemming gevraagd. Ook hebben we spandoeken 
laten maken voor grote evenementen. Daarop is te lezen dat bezoekers die niet 
op de foto willen, zich kunnen melden bij de organisatie. 

Website
Onze website wordt vernieuwd, zowel aan de voor- als achterkant. Het belang-
rijkste doel is het vergroten van de conversie. Ook wordt de website gebruiks-
vriendelijk voor de mobiele telefoon. De voorbereidingen zijn in 2019 gestart, 
naar verwachting is de klus in 2020 geklaard. 
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Pers
We versturen regelmatig persberichten over grote activiteiten en evenemen-
ten, belangrijke mijlpalen en bij nieuws over projecten of onze organisatie. De 
meeste worden opgepakt door Almere Deze Week. Omroep Flevoland heeft ons 
dit jaar een paar keer benaderd voor een telefonisch radio-interview. Zij komen 
ook regelmatig bij ons filmen. 

Nieuwsbrieven
Naast al deze informatiestromen versturen wij regelmatig nieuwsbrieven.  
Zoals de Groen Kampioen nieuwsbrief, voor de Almeerders die informatie  
wensen over activiteiten en evenementen, onze vrijwilligersnieuwsbrief en  
de nieuwsbrief voor onze (zakelijke) partners en Almeerders die op de hoogte 
willen blijven van organisatienieuws. Ook voor het Almeerse onderwijs is er een 
nieuwsbrief waarin alle tips, uitjes en komende lessen beschreven worden.



Persberichten van Stad & Natuur worden veelvuldig gedeeld door  
lokale en regionale media.
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Organisatie
Het personeelsbestand van Stichting Stad & Natuur bestond in 2019 uit  
gemiddeld 11,8 fte, waarvan een aantal op het kantoor op de Kemphaan en 
een aantal als beheerder op een van de locaties. Directeur/bestuurder van  
de stichting is Liesbeth Bronkhorst. Daarnaast is er een grote flexibele schil 
van ondernemers en vrijwilligers die elk op hun eigen wijze en vanuit hun 
eigen vakgebied ondersteuning bieden.

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De raad heeft tot taak controle uit 
te oefenen op de inhoudelijke en financiële resultaten. De raad keurt daartoe 
een aantal in de statuten omschreven bestuursresultaten goed en fungeert als 
belangrijke adviseur voor het bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn 
vrijwilligers die een onkostenvergoeding ontvangen. De raad werkt volgens de 
Governance Code Cultuur. De raad bestaat uit: 
• Cees Okkerse (voorzitter)
• Peter Lommerse (medio 2019 afgetreden i.v.m. einde zittingstermijn)
• Meindert Eijgenstein
• Irene van Hooff
• Hans Marsé 
• Wolter Tjeenk Willink (in augustus 2019 toegetreden)

Personeel
In 2019 is een aantal nieuwe collega’s bij Stad & Natuur aan de slag gegaan. 
Daniëlle Petter is in december 2018 begonnen, maar feitelijk was 2019  
haar eerste jaar als projectmedewerker programmering voor het project 
Almeersepoort. Roos van Kesteren is gestart als educatief medewerker. Via  
de aanbesteding van de Schaapskudde Almere is Jasper Willems als schaaps-
herder verbonden aan Stad & Natuur. Per 1 december versterkt Evelien 
Lodewijks het team communicatie/programmering voor communicatie. 

Eind 2019 zijn de vacatures voor manager bedrijfsvoering en senior account-
manager uitgezet. Op het gebied van financiën worden we tijdelijk voor 2 dagen 
per week ondersteund door een externe financieel manager. 

Het 10-jarig bestaan van de Stichting hebben wij op 1 juli met elkaar gevierd 
tijdens het personeelsuitstapje en daarna een gezamenlijk tuindiner bij 
Warmoezerij Warrink. 

Bezuiniging
In mei 2018 werd duidelijk dat de gemeente voornemens was met ingang van 
2021 € 500.000,- te bezuinigen op de basissubsidiebijdrage aan Stad & Natuur. 
Na onderzoek van een ambtelijke werkgroep naar de gevolgen, werd dit bedrag 
in maart 2019 teruggebracht tot € 100.000,- Ook dit zou echter grote conse-
quenties hebben voor onze bedrijfsvoering. Gelukkig waren veel inwoners, 
scholen en collega-organisaties het ook niet met het voorstel eens. Via een 
petitie- en kleurplatenactie, gefaciliteerd door Stad & Natuur, hebben zij hun 
stem laten horen. Op 11 juli heeft de gemeente het bezuinigingsvoorstel alsnog 
teruggedraaid, waar Stad & Natuur erg dankbaar voor is. 
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Meerjarenovereenkomst
Nadat het goede nieuws bekend was geworden, moesten we als stichting  
al weer snel aan het werk met de begroting voor 2020. Eind 2019 liep onze  
meerjarenovereenkomst met de gemeente Almere af. Voor 1 oktober 2019 
moest de subsidieaanvraag voor 2020 worden ingediend. Omdat de tijd tussen 
juli en 1 oktober te kort was om een nieuwe overeenkomst te sluiten, heeft de 
gemeente in samenspraak met Stad & Natuur besloten om de huidige meer-
jarenovereenkomst met één jaar te verlengen tot 1 januari 2021. 

Bedrijfsvoering
Naar aanleiding van de Risico Evaluatie en Inventarisatie die Rienks 
ARBOdienst heeft uitgevoerd zijn in 2019 verschillende urgente actiepunten 
uitgevoerd. De komende tijd zal een adviseur van Rienks ARBOdienst onze  
preventiemedewerker ondersteunen bij diverse taken, waaronder het actua-
liseren van het plan van aanpak en input leveren voor de financiële begrotingen. 
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Financiën
Staat van Baten en Lasten over 2019
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat dat hoger is uitgevallen  
dan begroot. De inkomsten 2019 zijn ten opzichte van de begroting 2019 
toegenomen door aanvullende incidentele opdrachten van de gemeente 
Almere. Vanuit de gemeente hebben we een mooie opdracht gekregen voor het 
Upcyclecentrum. Het betrof de ontwikkeling van de programmering voor de 
periode 2019 – 2022. Daarnaast hebben we een grote opdracht ontvangen van 
de gemeente Almere inzake het project Almeersepoort. In 2019 hebben wij de 
programmering uitgevoerd voor wat betreft het meerjarenplan programmering 
Almeersepoort. Daarnaast heeft de gemeente aan Stad & Natuur de opdracht 
gegund voor de schapenbegrazing in Almere Haven en de Noorderplassen.  
Deze opdracht loopt over de periode 2019-2021. 

Het positieve resultaat 2019 is volledig besteed aan investeringen in 2019  
die een levensduur hebben van langer dan 1 jaar, waarvan de kosten worden 
verdeeld over de levensduur van de investeringen.

Om onze bestaande werkzaamheden, die volgen vanuit de meerjarenover-
eenkomst met de gemeente Almere, en de extra verkregen opdrachten uit te 
voeren, hebben we in 2019 ook meer kosten gemaakt. Dit heeft er toe geleid dat 
de totale kosten in 2019 ten opzichte van de begroting 2019 zijn toegenomen. 

De salarissen en sociale lasten zijn iets lager dan begroot door het niet vervangen 
van een projectmanager. Deze vervanging is in maart 2020 gerealiseerd.

De overige bedrijfskosten zijn hoger dan begroot en gestegen ten opzichte  
van voorgaand jaar. Dit is met name het gevolg van een stijging van de overige 
personeelskosten en de administratie- en advieskosten.

Omdat we in 2019 meer evenementen en publieksactiviteiten hebben uit-
gevoerd zijn de activiteitenkosten hoger dan begroot. Ten opzichte van 2018 
zijn deze sterk gestegen. Wij zijn in staat geweest door de gunstige financiële 
ontwikkelingen meer educatieve activiteiten aan te bieden en volledige  
programmering uit te voeren.

Voor een uitgebreide financiële verantwoording over 2019 verwijzen wij graag 
naar www.stadennatuur.nl/jaarverslag.

De maatregelen rondom het coronavirus in 2020 (COVID-19) hebben ingrijpende 
gevolgen ook voor onze organisatie. De uitbraak van het coronavirus en de  
daardoor ontstane Covid-19 maatregelen vanaf half maart 2020 hebben 
impact gehad op de werkzaamheden, de bedrijfsvoering en de financiën van 
Stad & Natuur. Met name heeft dit invloed op de activiteiten, de lessen en de 
programmering vanaf maart 2020 tot en met heden. De verwachting is dat deze 
situatie nog de rest van 2020 zal blijven beïnvloeden. De gemeente Almere 
heeft een toezegging gedaan de basissubsidie te handhaven in 2020, ook in  
het geval dat de KPI’s niet gehaald worden. 
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2019 2018

€ in % van de 
baten € in % van de 

baten

Baten 2.043.753 100 1.824.470 100

Directe lasten - - (512) -

Overige 
bedrijfsopbrengsten 1.761 0,1 - -

Baten -/- directe 
lasten 2.045.514 100,1 1.823.958 100,0 

Salarissen en sociale 
lasten 680.349 33,6 689.996 37,8

Afschrijvingskosten 34.625 1,7 32.856 1,8

Overige 
personeelskosten 126.046 6,2 110.010 6,0 

Huisvestingskosten 386.852 21,6 383.725 21,0 

Administratie- en 
advieskosten 101.511 5,0 68.073 3,7

Kantoorkosten 73.541 3,6 77.229 4,2 

Autokosten 5.658 0,3 2.855 0,2

Verkoopkosten 21.460 1,1 32.121 1,8

Algemene kosten 31.931 1,6 43.895 2,4

Kosten te treffen 
voorzieningen 5.639 0,3 - -

Activiteitskosten 465.234 24,5 432.814 23,7 

Som der 
expoilatielasten 1.942.846 99,5 1.873.574 102,6 

Exploitatieresultaat 112.668 0,6 (49.616) (2,6)

Financiële baten en 
lasten 9 - 67 -

Resultaat 112.677 0,6 (49.549) (2,6)

Resultaat uit andere 
deelnemingen 494 - - -

Resultaat 113.171 0,6 (49.549) (2,6)

Bespreking van de resultaten 
(In euro’s)
Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten 
over 2019 en 2018 als volgt in euro’s en procenten van de baten worden weergegeven:

Het resultaat is besteed aan investeringen in 2019 die een levensduur hebben  
van langer dan 1 jaar, waarvan de kosten worden verdeeld over de levensduur  
van de investeringen.
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* Denk hierbij aan partijen als de Vogelwacht of initiatieven in het Klokhuis, die op onze locaties ook  

activiteiten organiseren, of verhuur van zalen, etc.

** Dit betreft een schatting.

*** Op basis van deurteller. 

**** Dit getal is lager uitgevallen doordat de Oostvaarders twee maanden geen horeca heeft gehad. 

RECREATIE ACTIVITEITEN

DEELNEMERS AAN  
ACTIVITEITEN  

VAN STAD & NATUUR  
EN HAAR PARTNERS*

BEZOEKERS IN 2019,  
DIE GEBRUIK MAKEN  

VAN DE STAD & NATUUR 
LOCATIES**

Kemphaan 8.252 2.935 31.000

Beestenbende 1.089 400 11.500

Den Uylpark 1.094 120 11.000

Greenlab 70

Klokhuis 1.051 4.219

Oostvaarders 2.476 3.400**** 65.000***

Stad en Natuur bus 250

Vroege Vogelbos 1.387 2.480 34.000

Activiteiten op externe 
locaties 3.872

Subtotaal 19.541 13.554 152.500

Totaal recreatie 33.095 185.595

2019 in cijfers

EDUCATIE: PRIMAIR ONDERWIJS LEERLINGEN AANTAL GROEPEN

Les op onze locaties:

Kemphaan 4.381 167

Vroege Vogelbos 356 13

Den Uylpark 443 17

Beestenbende 229 8

Oostvaarders 885 36

Klokhuis 1.036 41

Subtotaal 7.330 282

Les op school 5.535 208

Materiaalpakketten 2.578 97

Themakisten 1.865 70

Overige zaken zoals maatwerk, schoolreisje, etc. 2.379 89

Totaal Primair onderwijs 19.687 746
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EDUCATIE: VOORTGEZET ONDERWIJS 
SCHOOL ACTIVITEIT AANTAL LEERLINGEN

Doe dag Almere On Stage VMBO Doe-dag 20

Aeres VMBO Praktijkdag Kinderboerderij 8

Baken Stad College Profielwerkstuk 2

Baken Poort NL doet Den Uylpark 1

Baken Trinitas NL doet Den Uylpark 1

Baken Poort NL doet Beestenbende 2

Internationale school NL doet Beestenbende 1

Montessori Lyceum Flevoland Projectweek 
Oostvaardersplassen NBC 15

Montessori Lyceum Flevoland Projectweek Waterschap 15

Baken Park Lyceum Oostvaardersplassen, 
uitwisseling Spaanse leerlingen 14

Helen Parkhurst Oostvaardersplassen  
Nature game 60

Arte college Workshops Klokhuis 180

Taalcentrum Schooluitje met workshops 60

Jinc Baken Stad VMBO Bliksemstage 7

Jinc Echnaton VMBO Bliksemstage 7

Jinc Den Uylpark Bliksemstage 8

Nautilus Bliksemstage ism PfS 6

Jinc Helen Parkhurst Bliksemstage 9

Helen Parkhurst Expertles 120

Aeres VMBO Workshops en gastlessen 215

Aeres VMBO Praktijkdag Den Uylpark 10

Trinitas college Veggieweek 10

Meergronden Projectweek  
circulaire economie 150

Totaal Voortgezet onderwijs 921

EDUCATIE: STAGE 
NIVEAU AANTAL LEERLINGEN

Pro Almere 4

VO (excl VMBO) 7

MBO 20

HBO 2

Totaal Primair onderwijs 33
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Colofon
 
CONTACT 
Stad & Natuur Almere 
Kemphaanstraat 1 
1358 AD Almere 
T 036 547 50 50 
info@stadennatuur.nl 
www.stadennatuur.nl

 
Fotografie: Jorn van Eck 
p. 7: Edgar Dumas 
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