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Voorwoord
Voor u ligt ons jaarverslag 2014. 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 2014 heeft uitgevoerd in Almere. Vanuit onze acht locaties hebben we duizenden
leerlingen, scholieren, recreanten en andere belangstellenden betrokken bij de Almeerse
natuur. In 2014 zijn we gestart met een vast programma rond een belevingsconcept. Iedere
locatie heeft zijn eigen thema. We doen daar in dit jaarverslag uitgebreid verslag van.

Stadslandgoed de Kemphaan
Het thema op de Kemphaan was ‘de seizoenen’. Zo hadden we de lentemaand met speciale
aandacht voor de bijen en de bijencultuur. In de herfst stond het bos en de beleving daarvan
centraal.
De grootste publiekstrekkers waren de evenementen Indianendag en de Enge Insectendag.
Tevens is een start gemaakt met de terugkerende workshops Kleur in natuur. Elke maand
geeft een andere Almeerse kunstenaar deze kinderworkshops, met een ander thema en
discipline. De workshops vinden elke 1e en 3e zondag van de maand plaats op de Kemphaan
en elke 2e zondag op één van de andere locaties van Stad & Natuur. In de schoolvakanties
werden deze workshops op de donderdagen aan BSO’s aangeboden.
Elke laatste zondag van de maand, van april tot en met oktober, organiseerde Stad & Natuur
kindertheater op Stadslandgoed de Kemphaan. Onder andere was goochelaar Hilbert
Geerlings aanwezig, met zijn ‘Kast vol goochelverhalen’. Verhalen hebben toverkracht.
Verhalen zorgen ervoor dat je op het puntje van je stoel gaat zitten om je mee te laten
voeren naar een andere wereld. Naar een wereld waarin alles kan! Hilbert heeft een kast vol
van dat soort verhalen, over zijn strenge schooljuf, een ontsnapte tijger of het geheim achter
de zuurtjesfabriek. Achter ieder deurtje en in ieder laatje zit een ander verhaal... én een
goocheltruc!
Voor of na deze voorstelling konden de kinderen de doe-tentoonstelling Toverbos bezoeken
in het gebouw van Stad & Natuur, waarbij jonge kinderen kennis maakten met de dieren uit
het bos.
Op zondag 24 augustus hebben we de Modderdag georganiseerd. Tijdens deze dag
ontdekten kinderen én volwassenen hoeveel plezier je kunt beleven door te spelen in de
modder en hoe fijn het eigenlijk is om lekker vies te worden!
De zomervakantie hebben we ook dit jaar weer afgesloten met het Zomerfestival, op dinsdag
12, woensdag 13 en donderdag 14 augustus. Het thema was ‘Buitenlol!’. In een middag
konden de kinderen meedoen aan workshops, een voorstelling bijwonen, lekker buiten
spelen, verhalen luisteren en een stokbroodje bakken! Stad & Natuur organiseerde dit
festival samen met Kleur in Cultuur en Cultuur a la carte.
Op zondag 31 augustus vond Horse & Outdoor plaats op de Kemphaan, met een vol
activiteitenprogamma, waaronder dressuurdemonstraties op hoog niveau, trickriders,
huifkartochten, touwtrekken met een paard en op een vliegend tapijt achter een paard aan
zweven. Opvallende gast dit jaar was Esther Liano, zij rijdt op hoog niveau in Nederland. En
3

ook was Josh Clemens weer aanwezig, hij rijdt onder andere shows in Euro Disney en
kwam al eerder dit jaar naar de Kemphaan voor de Indianendag.
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 op zaterdagavond 25
oktober konden inwoners van Almere dat ervaren op vier verschillende locaties van Stad &
Natuur, elk met een eigen programma. Hoe het is om in een donker bos te wandelen
konden ze meemaken op de Kemphaan. En hoe klinkt muziek aan de rand van de donkere
Oostvaardersplassen? In het donker wol verwerken in de Schaapskooi in het Vroege
Vogelbos, hoe voelt dat? Dit en nog veel meer viel er te beleven. Een bestaande activiteit die
elk jaar meer bezoekers trekt.

Op de Kemphaan mochten we 9 geitenlammetjes verwelkomen en 2 schapenlammeren. Het
varken heeft op Goede Vrijdag 4 mooie biggen geworpen.

In totaal waren er 28 activiteiten waar 10.000 bezoekers op af kwamen.
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Natuur- en milieu educatie
Primair onderwijs
Natuuronderwijs vormt een hele mooie combinatie met kunst en cultuur. Stad & Natuur had
altijd al dit soort combinatieactiviteiten in haar aanbod, maar dit jaar hebben we hierbij voor
het eerst samengewerkt met Collage-Almere. Zo 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 tentoonstelling Toverbos werd zeer gewaardeerd, met binnen een spannende
tentoonstelling, waar de kinderen werden opgewacht door de fee Hupsakee. Buiten konden
ze een route lopen door het echte bos met belevingsopdrachten langs de route.
Bij de nieuwe activiteit Imker in de klas, kwam de imker op school met een informatieve
presentatie en met een tentoonstelling waarin de kinderen zelf van alles konden doen.. De
kaarsjes die ze maakten van bijenwas mochten ze mee naar huis nemen.
Ook was iedereen weer zeer enthousiast als de Struiner op school kwam, om samen met de
kinderen in de schoolomgeving te speuren naar sporen van ‘dierenmisdaden’. CSI Almere is
een programma op maat voor scholen.
Voor het schooljaar 2014-2015 zijn er verschillende nieuwe producten aangeboden, waarvan
een aantal uiteraard in het voorjaar van 2015 plaatsvinden.
De drie meest populaire activiteiten dit schooljaar zijn: buschcraft, kinderkookcafé en
braakballen uitpluizen. De eerste twee zijn nieuw, braakballen bieden we elk jaar aan en blijft
een zeer gewilde activiteit.

De kinderen van Talentenlab zijn meervoudig getalenteerden uit groep 5, 6, 7en 8. Zij krijgen
via Talentenlab één keer in de week uitdagend aangepast onderwijs. Dit keer waren wij als
Stad & Natuur de opdrachtgever en de opdracht was als volgt: "Ontwerp een product voor in
het bos bij de boomhut, dat de tijd uitbeeldt".
De winnaars hebben een dierenklok bedacht. Een klok met acht dieren die verdeeld over 24
uur actief zijn in het bos. Door middel van een zonnewijzer zie je via de tijd een dier, dat op
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dat moment van de dag actief is. Een prachtig educatief en recreatief idee. Momenteel
realiseert Stad & Natuur deze klok in het bos rondom de Kemphaan.
Op woensdagmiddag 21 mei organiseerden Stad & Natuur Almere en Collage Almere
(Centrum voor Cultuuronderwijs) voor het eerst samen BELEEF!, een inspiratiemiddag voor
iedereen die werkzaam is in het (speciaal) basisonderwijs en de BSO. Op stadslandgoed de
Kemphaan stonden deze middag ruim 40 vakmensen van natuur- en cultuuronderwijs klaar
om iedereen het cultuur- en natuuraanbod voor komend schooljaar zelf te laten beleven. Dit
gebeurde door middel van speed daten en mini-workshops, waarbij verbinding werd gelegd
tussen scholen, culturele partners en aanbieders. Wethouder Frits Huis opende de middag.
Het programma van BELEEF! bestond uit negen carrousels met elk een eigen thema. Per
carrousel waren er vier of vijf mini-workshops. In de carrousel ontmoetten de deelnemers
verschillende experts: van boswachter tot dramadocent, van theatermaker tot CSI detective
en van trommelaar tot natuurkok. Het idee was dat deelnemers op deze manier zelf
meemaken wat de kinderen uit de groep tijdens zo’n activiteit beleven.
Behalve inspiratie viel er nog meer te halen. Elke school ontving een tas met het aanbod van
de verschillende culturele partners en aanbieders. In sommige tassen zat een verrassing:
een gouden ticket! Deze tickets gaven recht op leuke prijzen voor de leerkracht, klas of
school.
Andere partijen die meewerkten aan BELEEF! zijn theatergezelschap de BonteHond,
Cultuur á la cArte, Kleur in Cultuur, de Nieuwe Bibliotheek, lokale theatergroepen als Krijt,
Pomposo in de polder, professionele vertellers, individuele kunstenaars van diverse
disciplines en verschillende musea rondom Almere.
In totaal hebben wij de scholen 66 activiteiten aangeboden, waarmee 25.162 leerlingen zijn
bereikt.

Voortgezet onderwijs
In 2014 hebben we voor 55 groepen van diverse VO scholen activiteiten georganiseerd.
Deze activiteiten varieerden van kennismaking met de dierhouderij en
evenementenorganisatie tot de geschiedenis van Almere of design met wol.
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.
We werken toe naar een vast aanbod dat jaarlijks terugkeert. Het aanbod van Stad & Natuur
en het curriculum van het voortgezet onderwijs komen op deze wijze bij elkaar.

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
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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.

Een samenwerking tussen de RABO bank, de Kemphaan en Stad & Natuur

De projectweek op De Meergronden voor het eerste leerjaar, had als thema Mijn wereld in
Almere. Stad & Natuur vulde een deel van de projectweek in. Op de Kemphaan maakten 182
leerlingen die week kennis met de geschiedenis van Almere, waarbij ze tot de ontdekking
kwamen dat die verder terug gaat dan ze vooraf hadden gedacht.
Slechts een klein deel van de Almeerders is afkomstig uit Almere. Veel inwoners komen uit
de regio Amsterdam of zijn geboren in het buitenland. In totaal herbergt Almere meer dan
160 nationaliteiten en ongeveer 190 etnische groepen. Dit maakt ook de school tot een
unieke smeltkroes van verschillende culturen en achtergronden. Maar wat weten we nu
eigenlijk echt van elkaar? En wat is nou typisch Almeers? Om een antwoord op deze vragen
te vinden, gingen de leerlingen die week op onderzoek naar hun eigen culturele achtergrond
en die van anderen. Ze onderzochten het ontstaan van Almere en ervoeren met behulp van
beeldend kunstenaar Erik Fakkeldij hoe men hier vroeger leefde. Zo gingen ze vuur maken
met behulp van een vuurboog en tondel, noten roosteren en lepels branden.
In het totaal waren er 573 leerlingen uit het VO bij betrokken.

Buitenschoolse opvang
In de schoolvakanties hebben wij diverse activiteiten georganiseerd voor groepen van de
buitenschoolse opvang. Uit de hele regio was hiervoor grote belangstelling.
Kinderen konden tijdens de voorjaarsvakantie genieten van schapenpraatjes in het Vroege
Vogel Bos, een ‘eetbaar kunstwerkje’ maken in de Oostvaarders en een voorjaarsspeurtocht
doen op de Kemphaan. In de meivakantie was er de tentoonstelling ’het Toverbos’ op de
Kemphaan, de workshop ‘Papier maken van poep’ bij de Oostvaarders en ’CSI Almere’ in het
Den Uylpark. Daarnaast hield onze imker elke woensdag zijn ’bijenpraatjes’ door.
Naast de BSO’s hebben we onze doelgroep uitgebreid naar bewoners van diverse
verpleegtehuizen en hun begeleiders.
In totaal waren er 16 activiteiten waar 575 kinderen uit de buitenschoolse opvang aan
deelnamen.
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Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders: de wilde natuur
In maart 2014 is de horeca in het natuurbelevingcentrum overgenomen door Gasterij de
Oostvaarders. Zij hadden al een vestiging aan het Naardermeer: Gasterij Stadzigt. Hier
hebben zij al veel ervaring opgedaan met het runnen van een horecagelegenheid,
gecombineerd met een vergaderlocatie aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied. De
reacties van de bezoekers zijn positief: de uitstraling, de kaart en de ruime openingstijden
spreken aan!
Dit jaar zijn we gestart met het aanbieden van een serie seizoensconcerten, gecombineerd
met een menu van de Gasterij. Aan het begin van de zomer, op zaterdagavond 21 juni, vond
een heel bijzonder concert plaats:het Almeerse Z.o.o. guitar duo gaf een
zonsondergangconcert, dat gecombineerd werd met een diner. Volgens de 20 gasten en alle
betrokken partijen smaakte dit naar meer! Toen de wintertijd weer inging, verzorgden Bakker
en Plomp een muzikaal programma met muziek variërend van Saint-Saens tot het bekende
Keltische ‘Scarborough Fair’. Door te luisteren naar de bijzondere muziek en te genieten van
het eten, krijgt het uitzicht over de Oostvaardersplassen een extra dimensie.
Ook haalde Stad & Natuur deze winter enkele talenten van het Conservatorium van
Amsterdam naar Almere! Dit concert kon uitstekend gecombineerd worden met een
wandeling langs de Oostvaardersplassen en een bezoekje aan de horeca van het
natuurbelevingcentrum.
In de zomermaanden organiseerde Staatsbosbeheer met name excursies vanuit het
gebouw.

In totaal waren er 15 activiteiten waar 250 bezoekers op af kwamen.
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Het Vroege Vogelbos
Het Vroege Vogelbos stond in het teken van de Wolfabriek en de Almeerse Wolunie. Op 19
januari 2014 werd dit unieke initiatief gelanceerd door wethouder Ineke Smidt. Bij de
Schaapskooi waren demonstraties wolverwerking werden 30 drachtige ooien geschoren.
Mensen konden meteen lid worden van de Almeerse Wolunie. Het Almere Fonds heeft het
ontwerp en productie proces van de speciaal voor Stad &Natuur ontworpen wolmachines
gefinancierd. Op zaterdag 12 april is de Wolfabriek geopend. De Wolfabriek bevindt zich in
de Schaapskooi en er is ook een infopunt annex winkeltje dat bemand wordt door
vrijwilligers. Op deze dag zijn de eerste 100 leden van start gegaan met de 4 workshops
wolverwerking. De leden verwerken de wol van de schapen van Stad & Natuur tot een
consumentenproduct. Het product van 2014, lamp WIKKEL, is ontworpen door designer Uli
Budde. De belangstelling op deze open dag was overweldigend. Op 19 januari waren er ruim
1000 bezoekers. Vervolgens hebben 200 mensen zich in het eerste half jaar aangemeld als
lid en de contributie betaald. De eerste 200 leden hebben hun 4 workshops in 2014 gehad.
De fabriek is op termijn ook te huren voor anderen die wol willen bewerken, zoals
schapenboeren en kunstenaars.

Stad & Natuur organiseerde daarnaast ook verschillende andere activiteiten in het Vroege
Vogelbos, zoals de winterse wollen wanten wandeling. Wie geen zin had om de hele
kerstvakantie binnen te zitten, trok de wanten of handschoenen aan, muts op en sjaal om!
En ging lekker met het hele gezin naar buiten. Stad & Natuur had vanaf 20 december een
route met speurtocht uitgezet. De bomen langs de route waren versierd met een wollen
want: een verwijzingnaar de winter, schapenwol en wolverwerking.
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In het voorjaar van 2014 zijn er 67 lammeren geboren, waardoor onze kudde nu bijna uit 200
schapen bestaat.
Ook dit jaar waren de schapenpraatjes en het lammetjesgluren weer een groot succes, met
gemiddeld zo’n 30 bezoekers per keer.
Met het MBO - Groenhorst Almere is een samenwerking opgestart, waarbij zowel de opening
van het schooljaar (praktijkdag) als de praktijklessen (10 dinsdagen achter elkaar) in de
Schaapskooi en het Kromslootpark worden gedaan. Per les komen er 25 leerlingen die
theoretische uitleg krijgen van onze beheerder, waarna ze het geleerde meteen in de
praktijk kunnen brengen.
Daarnaast hebben 3 stagiaires van deze school geholpen bij de aflammerperiode.

In totaal waren er 30 activiteiten waar 2100 bezoekers op af kwamen.

Dierenweide Den Uylpark
Onze natuurdetective Jac P. Struiner streek in de meivakantie neer in een wat meer
stedelijke omgeving, namelijk bij de kinderboerderij. Hij ging op pad met kinderen in de
omgeving van het Den Uylpark en het Beatrixpark. Gelukkig waren hier ook voldoende
sporen van natuurmisdaden te vinden. Zo’n 60 kinderen zijn in de meivakantie opgeleid tot
natuurdetective, waaronder de kinderen van een aantal bso-groepen die ’s ochtends zijn
geweest.
In de lente kregen de schapen het warm. Daarom werd hun wintervacht eraf geschoren. Ter
plekke gaf de scheerder uitleg over het scheren. Het blijft bijzonder om te zien hoe de vacht
in één keer wordt afgeschoren. Verder werd weer een succesvol Lentefeest georganiseerd,
met 250 bezoekers.
Na een milde winter hebben we een vroeg en warm voorjaar gehad. Natuurlijk zijn er weer
geiten- en schapenlammetjes geboren. De dierenweide mocht dit jaar 5 geitenlammetjes en
3 schapenlammetjes verwelkomen. De koe heeft een stierkalf gekregen.
In het voorjaar zijn er 12 groepen op de dierenweide geweest voor leskist de Pauw. Kinderen
mogen de wei in, kunnen meehelpen met het verzorgen van de dieren en leren en ervaren
van alles over het jonge dier.
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Tijdens ‘NL- doet’ zijn wij samen met mensen van de gemeente Almere en leerlingen van
OSG de Meergronden aan de slag gegaan in de grote weide naast de dierenweide. We
hebben het hek verplaatst en de pruimenbomen in het raster gezet. ‘s Ochtends viel er heel
veel regen waardoor de leerlingen snel klaar waren. Maar ‘s middags kwam de zon door en
moesten zelfs de jassen uit omdat het te warm werd. Met deze hulp hebben we weer een
mooi stukje werk kunnen leveren voor de uitstraling van de dierenweide.
Meerdere scholen voor voortgezet onderwijs hebben zich ingezet voor het groenonderhoud
van Almere. In de week van 17 april hebben twee klassen van het Buitenhoutcollege
geholpen met het inzaaien op de stadsakker en het uitdunnen van de bosjes in het weiland
waar het raster verplaatst is.
Sinds dit jaar is het mogelijk kapotte huishoudelijke apparaten in leveren op de
kinderboerderij. Deze worden opgehaald door Wecycle. Op dit moment zijn er ongeveer 30
apparaten
ingeleverd. Dit levert geld op voor de kinderboerderij.

Op 6 oktober vond het oogstfeest plaats op de dierenweide. Deze dag waren er
verschillende demonstraties en workshops. Erik Fakkeldij ging met kinderen lepels branden:
een gloeiend kooltje en een hoop geduld leverde uiteindelijk een lepel op. Ook konden
kinderen van materialen uit de natuur muziekinstrumentjes maken. Er kwam een
schapendrijver, die met zijn hond de schapen precies kon krijgen waar hij ze wilde hebben.
Ook was er een spinner aanwezig die Almeerse wol tot draad spon.
Van pompoenen van Warmoezerij de Buitenplaats werd o.a. pompoensoep gemaakt, die
natuurlijk geproefd mocht worden. Appeltjes van de Kemphaan werden ambachtelijk gepoft
op een vuurtje. Verder waren er oude landbouwmachines te zien en kon er een nepkoe
gemolken worden. En ook voor de kinderen waren er veel andere activiteiten, zoals
klompjes schilderen.
In 2014 heeft Specsavers gespaard voor de kinderboerderij. De opbrengst zal gebruikt gaan
worden voor de bouw van een nieuwe schuilstal.
In totaal waren er 11 activiteiten waar 350 bezoekers op af kwamen.
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Kinderboerderij de Beestenbende
Sinds 1 januari 2014 valt kinderboerderij de Beestenbende onder beheer van Stad & Natuur.
Hoewel het in de wintermaanden altijd wat rustiger is op de boerderij, viel er toch veel te
beleven. Zo zijn de paardendames ook in de wintermaanden nog heel actief en wordt er op
zondagmiddag volop gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om een rondje te rijden op de
pony’s.
De lente is altijd een drukke periode voor de kinderboerderij, omdat er dan heel veel publiek
komt. Dit jaar was er voor het eerst sinds vijftien jaar weer een geitje geboren. . Zij heeft de
naam Luna”gekregen en mag op de boerderij blijven wonen. Verder zijn er ook diverse
kuikens uit het ei gekropen; vele kinderen hebben met deze schattige, pluizenbolletjes
geknuffeld.
Verder waren we weer heel blij met de nieuwe vrijwilligers die ons team kwamen
versterken. Daarnaast hebben wij hulp gehad van leerlingen van het Groenhorst college, die
bij ons alle geiten en schapen hebben bekapt. Ook zijn er stagiaires geweest van het
Groenhorst die goed hebben mee geholpen met het uitvoeren van de dagelijkse taken.
Helaas is het lentefeest op de Beestenbende dit jaar letterlijk in het water gevallen, het was
namelijk noodweer. Wel heeft de schaapscheerder alle schapen weer van hun warme
wintervacht afgeholpen.
In de maanden mei en juni zijn er 25 schoolklassen geweest die de les De Pauw hebben
gevolgd. Door verschillende opdrachten te doen, zijn zij in aanraking gekomen met de dieren
van de Beestenbende.
Sinds het tweede halfjaar van 2014 was op donderdagochtend dagbestedingsbedrijf Kwintes
op de boerderij aan de slag. Wij zijn heel blij met deze hulp.
In de winter zijn we begonnen met een grootschalige metamorfose van de boerderij. De
gemeente heeft het mogelijk gemaakt om het groen, de stallen en de weides aan te pakken.
De afronding zal plaatsvinden in het voorjaar 2015 met een feestelijke opening op 17 mei.
In totaal was er 1 activiteit waar, vanwege het slechte weer, jammergenoeg maar enkele
tientallen bezoekers op af kwamen.
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De Vossenburcht: stadsnatuur
Stad & Natuur Almere heeft per 1 september een nieuwe locatie aan het Weerwaterplein: de
Vossenburcht. Het excursieprogramma vanuit de Vossenburcht startte met een aantal
spannende stadssafari’s naar het mysterieuze Vogeleiland. Onder de bezielende leiding van
de geheimzinnige Natuurdetective Jac. P. Struiner, konden bezoekers naar het onbewoonde
eiland varen en ter plaatse speuren naar sporen van dierenmisdaad. Natuurlijk, dieren eten
elkaar op, maar Jac. P. Struiner acht het zijn plicht om te onderzoeken welke dieren elkaar
naar het leven staan. Wie is de sigaar, wie is de moordenaar en hoe maakt deze zijn eten
klaar?
Stad & Natuur is kleinschalig begonnen met het programmeren van deze locatie. Twee keer
per maand waren we op woensdagmiddag geopend, geholpen door een team van
vrijwilligers. In 2015 wordt dit uitgebreid en hebben we een locatie in de stad die (letterlijk)
onze naam eer aan doet.

Het Klokhuis: natuur & techniek
Per 1 september huurt Stad & Natuur het Klokhuis in Almere Poort. Voorzichtig hebben we
een aantal activiteiten georganiseerd met als thema natuur en techniek. Het doel is deze in
2015 verder uit te breiden en van het gebouw een steunpunt voor onze activiteiten te maken
in Almere Poort.
Tot het einde 2014 was het gebouw twee keer per maand op woensdagmiddag geopend
voor een rondleiding, educatief schoolreisje of kinderfeestje. Elke 2e en laatste zondag van
de maand was het gebouw geopend in de middag. En ook in de herfst- en kerstvakantie was
er van alles te doen. Bovendien deed het Klokhuis mee aan de Nacht van de Nacht.
Verkleed als een spook kon je een bezoek aan het Klokhuis brengen tijdens deze avond,
waarop alle lampen uitgingen! Door de koepel in het dak was de mooie sterrenhemel te
bewonderen.
In totaal waren er 20 activiteiten waar 280 bezoekers op af kwamen.
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De Buitenplaats
Tijdens het tweede Oogstfeest op zaterdag 18 oktober, kon iedereen weer zijn eigen
pompoen oogsten op de akker van de Buitenplaats in Almere Buiten.
Stad & Natuur organiseerde het Oogstfeest samen met Jeugdland Buiten om te vieren dat er
voor het tweede jaar op rij een mooi assortiment pompoenen van Almeerse bodem geoogst
kon worden. Uiteraard mocht iedereen zijn eigen pompoen oogsten, voor €1,50 per stuk.
Een pompoen is bij kamertemperatuur een paar maanden houdbaar, er kan daarom gerust
een voorraad aangelegd worden voor de winter. Uiteraard was er op de kraam van de
Warmoezenier meer groente van de akker in Almere Buiten te koop. Het assortiment is
inmiddels uitgebreid met vele andere groentes met mooie namen als Regenboogsnijbiet,
Zappalito pompoen en Chioggiabiet.
Kinderen konden hun zelf geoogste pompoenen uithollen tot lampion en Jeugdland bakte
samen met kinderen pompoenpizza die geproefd mocht worden. Ook was er kindertheater in
de vorm van een pratende groentekraam. Bovendien was er pompoensoep van eigen oogst
te proeven. Met Erik Fakkeldij konden kinderen groente van de akker schilderen op een
canvas met schildersezel.
Nieuw dit jaar was de les: ’Oogst je pompoen’. Zo kon ook het primair onderwijs ervaren wat
het is om je eigen groenten te kweken, te oogsten en op te eten.
Naast de wekelijkse marktkraam waren er in totaal 5 activiteiten op de Buitenplaats waar 500
kinderen en volwassenen aan deelnamen.

Nieuw dit jaar was de les: ’Oogst je pompoen’. Zo kon ook het primair onderwijs ervaren wat
het is om je eigen groenten te kweken, te oogsten en op te eten.
Naast de wekelijkse marktkraam waren er in totaal 5 activiteiten op de Buitenplaats waar 500
kinderen en volwassenen aan deelnamen.
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Boomfeestdag
Op woensdag 12 maart 2014 vond in heel Nederland de jaarlijkse Boomfeestdag plaats. Het
thema van de Nationale Boomfeestdag 2014 was ‘’Kiezen voor Bomen’. Dit gold zeker voor
een stad als Almere, waar de bomen de groene longen zijn van onze stad. Stad & Natuur
organiseerde deze dag samen met de gemeente, Staatsbosbeheer en de groene
aannemers. Samen met leerlingen van Montessorischool Stad gingen we jonge
lindeboompjes planten in het Bos der Onverzettelijken.
Het Bos der Onverzettelijken is een levend monument aan de Vrijheidsdreef in Almere StadOost. Op initiatief van Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 is tussen 1992 en 1993
het bos aangelegd. Meer dan 2.000 bomen zijn er met de hand geplant, als herinnering aan
alle gefusilleerde Nederlandse verzetsstrijders.
Na 20 jaar is het Bos der Onverzettelijken behoorlijk uit zijn voegen gegroeid, waardoor het
bos een duidelijke structuur en identiteit mist. Ook zijn de meeste bomen door ouderdom en
stormschade aan vervanging toe. Om ervoor te zorgen dat dit levende monument het
oorspronkelijke doel weer kan vertegenwoordigen, wordt het bos omgevormd tot een
duurzaam park. Een park met een sterke eigen identiteit, dat ook geschikt is voor (landelijke)
herdenkingen en educatieve projecten.
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Communicatie
Facebook
Het aantal volgers van de verschillende accounts op Facebook bedroeg per 31 december
2014:
Stad & Natuur: 617 volgers (396 per 1-1-2013)
Kemphaan: 1584 volgers (896 per 1-1-2013)
De Buitenplaats: 487 volgers (136 per 1-1-2013)
Kinderboerderij en Stadsakker Den Uylpark: 151 volgers (75 per 1-1-2013)
Almeerse Wolunie: 684 volgers (161 per 1-1-2013)
Oostvaarders: 426 volgers (165 per 1-1-2013)
Beestenbende: 213 volgers (vanaf 12-2-2013 actief)
Vroege Vogelbos: 92 (nieuw)
Klokhuis: 70 (nieuw)
Vossenburcht: 92 (nieuw)
Dat betekent dat onze Facebook pagina’s in totaal gevolgd worden door 4393 volgers.
Twitter
Op Twitter is het aantal volgers gestegen naar 1650 volgers. Hier worden ca. 3 a 4 berichten
per week op geplaatst. Over onze eigen activiteiten, maar ook het zogenaamde retweeten
van berichten van anderen over onze locaties, onze activiteiten, etc.
Website
Op www.stadennatuur.nl hebben we in 2014 46.893 bezoekers getrokken, waarvan 32.916
unieke bezoekers.
Persberichten
Bijna wekelijks wordt er een persbericht verstuurd over activiteiten die Stad & Natuur
organiseert, of lessen die er lopen. Deze persberichten worden veelal overgenomen door de
lokale media. In sommige gevallen leidt het ook tot een tv-item op Omroep Flevoland of een
radio-item.
Brochures en andere uitgaven
In 2014 heeft Stad & Natuur de volgende brochures geproduceerd:
-Corporate folder: in het vroege voorjaar is er eerst een herdruk gekomen en op een later
moment nog een vernieuwde versie van de corporate folder. Deze bestaat nu uit een 5-tal
kaarten over onze locaties. Ook zijn de kaarten los verkrijgbaar.
-Aanbod Natuurlijk onderwijs 2014-2015: aan het einde van het schooljaar hebben alle
basisschool(leerkrachten en directie) onze brochure met aanbod voor komend schooljaar
ontvangen.
-Uitkalender buitenseizoen: hiervan zijn 6 edities verschenen in 2014. In deze brochure staat
overzichtelijk en wervend vermeld welke activiteiten Stad & Natuur op haar locaties aanbiedt,
met een vermelding naar de website voor meer informatie.
-Brochure Almeerse Wolunie: van de brochure van de Almeerse Wolunie is een versie 2014
verschenen, die gereed was op de Open dag in januari.
- Flyer/uitnodiging BELEEF!: inspiratiemiddag voor leerkrachten en BSO’s.
De 2e helft van 2014 zijn we begonnen met een doorontwikkeling van de website. De
oplevering van de vernieuwde website zal begin 2015 plaatsvinden.
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Nieuwe ontwikkelingen
Net voor de zomervakantie is de nieuwe meerjarenovereenkomst tussen de gemeente
Almere en Stad & Natuur getekend. Hierdoor zijn wij zeker van de voortzetting van onze
goede relatie met de gemeente Almere en kunnen we de stichting volop door ontwikkelen.
Op alle locaties zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde. Constant proberen we te
vernieuwen en aantrekkelijke activiteiten aan te bieden. Hieronder worden twee belangrijke
ontwikkelingen verder toegelicht.
Almere Poort
In 2015 staat de ontwikkeling en eerste realisatie van het natuur- en milieueducatie aanbod
in Almere Poort hoog op de agenda. In 2014 hebben we samen met de gemeente de
voorbereidingen getroffen om in 2015 tot besluitvorming te kunnen komen. In het begin van
2015 heeft Stad & Natuur Almere tal van organisaties uitgenodigd mee te denken over de
samenstelling van het aanbod voor scholen en bewoners in Almere Poort. Dit heeft geleid tot
een samenhangend pakket, waar we in het voorjaar van 2015 al mee kunnen beginnen. In
april nemen we een ruimte in Sterrenschool de Ruimte in gebruik. Wonen in de Melkweg
staat hier centraal. We zijn al sinds eind 2014 actief in en met het Klokhuis in het
Cascadepark. We hopen in 2015 goede afspraken te kunnen maken over de grote NMEvoorziening ten zuiden van het plangebied Duin (waar wonen met, aan en onder het water
centraal staat) en over de realisatie van één of meer boomgaarden, waar scholen ook
terecht kunnen voor moestuinen.
De Buitenplaats
2015 wordt ook een cruciaal jaar voor de ontwikkelingen op de Buitenplaats. Jeugdland is de
afgelopen winter verplaatst, waardoor er ruimte op het erf is ontstaan om de horeca, de
winkel, de schuur en de activiteitenruimte te gaan realiseren. Hopelijk kunnen in 2015 de
eerste concrete stappen gezet worden. De bos- en weidegebieden zijn ook gereed gemaakt.
Waarschijnlijk zal in 2015 het hekwerk geplaatst worden en kan er begraast gaan worden.
Dat zal voor de buurt een nieuwe ervaring zijn!

17

Overzicht bezoekersaantallen
Bezoekersaantallen 2014

ac t i vi t ei t en

b ez oeker s
ac t i vi t ei t en

r ec r ean t en

T ot aal
b ez oeker s

s t r eef
aan t al l en
ac t i vi t ei t en

s t r eef
aan t al l en
b ez oeker s

ve rs c hi l

I n t eg r al e p r og r ammer i n g
De Kemphaan

28

10.000

150.000

160.000

20

160.000

0

De Oostvaarders

15

250

70.000

70.250

10

50.000

20.250

Vroege Vogelbos

2.100

11

2.100

30.000

32.100

3

30.000

Den Uylpark

3

350

10.000

10.350

2

10.000

350

De Beestenbende

1

50

10.000

10.050

0

0

10.050
599

De Vossenburcht

14

99

500

599

0

0

het Klokhuis

20

280

300

580

0

0

580

De Buitenplaats

50

1.000

1.000

2.000

0

0

2.000

Totaal

14 2

14 . 129

271. 800

285. 929

0

4 00

35

250. 000

35.929

I n c i d en t el e ac t i vi t ei t en
boomfeestdag

Totaal

4

4

400

4 00

400

1

1

100

100

300
300

N at u u r & mi l i eu ed u c at i e
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Buitenschoolse opvang

Totaal
Totaal aan tal ac ti vi tei ten en
b ez oekers

66

25.162

25.162

25.000

162

7

573

573

0

573

16

575

575

0

0

575

89

26. 310

0

26. 310

0

25. 000

1.310

235

4 0. 839

271. 800

312. 639

36

275. 100

37. 539

med i a
Totaal aantal bezoekers
www.stadennatuur.nl

46.893

10.000

36.893

Faceboek

4.393

0

4.393

Twitter

1.650

0

1.650

Persberichten

52

25

27

Brochures

10

0

Totaal aan tal med i a u i ti n gen

52. 998

10. 025

10
42.973

18

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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