
Natuur en economie,
wat hebben ze elkaar te bieden?

NATUUR
IN

BEDRIJF!

ZAKELIJKE ARRANGEMENTEN

De natuur brengt inspiratie! Dat is alom bekend. 
Even afstand van de dagelijkse gang van zaken 
brengt vaak oplossingen die u van te voren niet 
bedacht had. Ook kunnen we veel leren van de 
natuur, hoe effectief is een bijenvolk bijvoorbeeld, 
of hoe werken dieren in de natuur samen?
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Arrangementen

 NATUURLIJK SPORTEN 1e sportieve bedrijvenrun 
in de modder. Op vrijdag 30 juni 2017 op Stadslandgoed de
Kemphaan. Teamleden, zelfstandigen en bedrijven strijden
onderling om de Modder-bokaal. Geef uw bedrijf alvast op
en u ontvangt van ons uitgebreide informatie over de
inschrijfprocedure.

 NATUURLIJK VERGADEREN op Stadslandgoed
de Kemphaan, Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, en theehuis 
het Eksternest in het Vroege Vogelbos. Bijzondere vergaderlocaties in 
Almere, naar keuze uit te breiden met een excursie, workshop en/of 
lezing. Denk eens aan een natuurfotografi eworkshop of op excursie
in de Oostvaardersplassen met de boswachter.

 NATUURLIJK ONTDEKKEN  een themadag of bedrijfsuitje 
over ‘inspiratie uit de natuur’. Programma op maat met activiteiten,
zoals een dagdeel werken in de natuur, natuurwandeling of workshop
over techniek uit de natuur. Ga eens op expeditie met de speciale
S&N-bus door Almere om duurzame initiatieven in woonwijken en
de stad te bezoeken. Onder leiding van een ervaren gids, kunstenaar of
natuurexpert, kan de inhoud van de dag naar uw wensen worden aangepast.

 NATUURLIJK ONTWERPEN co-creatie en educatieve 
projecten over natuurlijk (her-)gebruik van grondstoffen. Met welk 
restproduct kan het onderwijs u helpen aan een idee voor een nieuw 
product of dienst? Werk samen met Almeerse onderwijsinstellingen 
om de arbeidsmarkt en het onderwijs te verbeteren. Samen met onze 
adviseurs, zorgen wij voor inspiratie uit de natuur, lesactiviteiten en 
practicums rondom uw onderzoeksvraag.

1

2

3

4

Stad & Natuur Almere,
de natuur dichtbij
De stad en de natuur met elkaar
verbinden, dat is wat wij samen met 
verschillende partners, op al onze
locaties doen. Zo kan iedereen de 
unieke natuur van Almere zelf ont-
dekken en beleven, dicht bij huis. Elke 
locatie heeft zijn eigen karakter, functie 
en activiteiten. Educatie, recreatie en 
ontmoeting staan centraal.
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Wat kunt u als bedrijf leren van
hergebruik in de natuur? Stad & Natuur
helpt u graag aan deze inspiratie. Voor een
themadag, co-creatie en bedrijfsuitjes 
hebben wij arrangementen samen-
gesteld, speciaal voor ondernemers. Wilt 
u met een groep de wilde natuur in of 
duurzame initiatieven van Almere
ontdekken? Boek dan één van
onze arrangementen met
een programma op maat.

NATUURLIJKDURFT UHET WEL!

KIES EENLOCATIE!

DOE MEE

MET

RECYCLEN

Inspiratie?

Volg ons ook op Facebook en Twitter!


