Banquetingmap

Stadslandgoed de Kemphaan

Banquetingmap van de Kemphaan
Voor je ligt de banquetingmap van stadslandgoed de Kemphaan. In deze map zijn alle partijen
te vinden die op het stadslandgoed gevestigd zijn. Deze partijen hebben allemaal een ander
product aan te bieden. Het is ook mogelijk om verschillende producten van andere partijen te
combineren. Zo kun je bijvoorbeeld een combinatie boeken van een biologische lunch,
vergaderruimte, een uitdagende activiteit en tot slot de dag afsluiten met een heerlijk diner.
Of maak er een weekend van door er een overnachting bij te boeken, want op de Kemphaan is
genoeg te doen!
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Buitencentrum Almeerderhout
Aan het begin van het Landgoed vindt u buitencentrum Almeerderhout.
Vanaf hier starten verschillende wandel- en fietsroutes, kunt u terecht voor informatie
over het natuurgebied, allerlei leuke activiteiten, schoolreisjes, kinderfeestjes, excursies,
familie-uitjes, teamuitjes en vergaderingen.

Vergaderen
Rust en ruimte in en om het buitencentrum in Almere maken je vergadering,
training of workshop compleet. Het buitencentrum heeft één vergaderruimte: de
Beverburcht. De ruime zaal heeft uitzicht op buiten en is ingericht met flipover,
beamer en Wi-Fi. Tussen de bedrijven door loop je zo de bossen in en zijn er
diverse excursies en activiteiten te boeken. De boswachter neemt je graag mee
voor een excursie. Of je combineert een vergadering met een klimactiviteit. In
overleg kan het arrangement daar op uitgebreid worden. Natuurlijk ook met lunch
of een borrel erbij: Bosrestaurant buitengewoon lekker werkt met zoveel mogelijk
met biologische-duurzame streekproducten.

Ecokar safari
Met de ecokar ”de Beverbus” kun
je het prachtige natuurgebied van
Almeerderhout uitgebreid
verkennen! Je gaat erop uit met
een gids die je alles vertelt over dit
bijzondere stukje groen in Almere.
Vergeet vooral je camera niet mee
te nemen, want wie weet maak je
nog een mooi plaatje van een ree,
vos, bever of ijsvogel.

Wandelen met de boswachter
Laat je verrassen tijdens een wandeling
met de boswachter door het mooie
natuurgebied Almeerderhout.
Deze 2 uur durende wandeling kan
volledig aangepast worden aan uw
wensen en aan het seizoen. Denk in
de herfst bijvoorbeeld aan een
paddenstoelentocht.

Kinderactiviteiten
Kom je ook spelen in de natuur? Ga op ontdekkingstocht door het Almeerderhout en
beleef avonturen. Kom klimmen en klauteren in het speelbos of ga opzoek naar de
kabouters. Kom met je klas, opa en oma, kinderfeestje of met wie je maar wilt. Er is
genoeg te zien en te doen.

Specifieke wensen of ideeën? Wij denken graag mee.

Contact
036-5384416

hetknaaginalmere.nl

almeerderhout@staatsbosbeheer.nl

Dierenpark Almere Jungle
Almere jungle is niet zomaar een dierenpark! Beleef hét in Almere Jungle! Maak een reis langs
de vijf werelddelen waarin zowel dier als plant samen komen. Neem een kijkje bij de wasberen
of kom oog in oog te staan met een stokstaartje. Beklim het geuren pad en voer zelf de
schildpadden!

Mens en dier
Onze dieren zijn afkomstig uit de opvang. Dit betekent dat de vorige eigenaren de
dieren niet meer willen of kunnen houden of dat de dieren uit een benaderde
situatie bevrijd zijn. In ieder werelddeel krijg je ook een glimp te zien van de
uiteenlopende flora met bijbehorende educatie . Een deel van onze
flora collectie kweken we zelf en ruilen we met andere botanische tuinen.
Hierdoor dragen we bij aan soortbehoud en natuurbescherming.
Met uw bezoek steunt u zowel het opvangen van dieren als een leuke en zinvolle
dagbesteding voor onze cliënten.
Almere Jungle is onderdeel van de landelijke zorginstelling Nieuwland werk taal
zorg. Wij bieden mensen met een beperking zinvolle dagbesteding en re-integratie
mogelijkheden. Er zijn maar liefst 8 verschillende werkplekken waarin wij
dagbesteding aanbieden. Dit betekent dat de dieren worden verzorgd door onze
cliënten onder professionele begeleiding. Ook de groenvoorziening, het Jungle
café en de winkel worden gedraaid door onze cliënten. Deze unieke combinatie
van mensen, dieren en publiek zorgt voor een leuke sfeer en bijzondere
ontmoetingen.

Voel en beleef rondleiding &
Beestachtige kinderfeestjes.
Wil je graag meer weten dan wat er op de bordjes staat? Dan is de voel & beleef
rondleiding misschien wel iets voor jou! Tijdens deze rondleiding neemt een
dierverzorger je mee en vertelt je alles wat je wilt weten over Almere Jungle.
Je krijgt een kijkje achter de schermen en mag diverse dieren vasthouden.
De rondleiding wordt aangepast naar de leeftijd van de deelnemers en is dus
geschikt voor jong en oud! Ben je binnenkort jarig en ben je gek op dieren?
Houd dan je feestje in Almere Jungle! We bieden diverse arrangementen aan
met onder andere rondleidingen en speurtochten. Tot snel in Almere Jungle!

Contact
036 5309930
info@almerejungle.nl

www.almerejungle.nl

Kip & Ei restaurant Dubbel-Op
Kip & Ei restaurant Dubbel-Op is met een terras op het water en uitzicht op de AAP-eilanden
van stichting AAP alleen al een attractie. Maar dan ook nog eens een biologisch broodje eten
in de vorm een apenkop met (h)eerlijke en biologische producten maakt een tussenstop op
ons terras en restaurant nog aantrekkelijker.
Het restaurant heeft 100 zitplaatsen en buiten een kleine speelhoek. Dubbel-Op is
ongedwongen ingericht en is een onderdeel van het verhaal Waterkasteel de Kemphaan en
heeft hierdoor ook leuke arrangementen met een rondleiding of u kunt ook zelf lekker op pad
gaan met de Waterkasteelgids.

Menukaart
De menukaart is uitgebreid en is zoveel mogelijk biologisch, duurzaam en
streekgebonden. Daarnaast hebben wij het certificaat Lekker Glutenvrij 2018. Dit
geldt voor de pannenkoeken, kipproducten, frietjes en sauzen. Glutenvrije
broodjes zijn er natuurlijk op aanvraag. Ook keuze uit vegetarische- en
veganistische gerechten bestaan tot de mogelijkheid.
Er zijn vele huisgemaakte gerechten zoals bijvoorbeeld Opa’s kippensoep, kipsaté,
de kipgehaktballetjes, insectenbitterballen en Cindy’s taart. Uniek is Kip & Ei
Dubbel-Op met haar insect gerechten.

Arrangementen
• Een babyshower of een verjaardag met een heerlijke high tea in onze serre op
het water met uitzicht op de AAP-eilanden is van een succes verzekerd.
• Voor schoolreisjes zijn er onbeperkt naturellen op tafel met een glas ranja of
gewoon een patatje met een snack.
• Speciaal voor de stoere vrijgezellen of een gezellige vriendenclub is er een BBQ
of een BierBBQ arrangement met biertjes van stadsbrouwerij de Kemphaan.
• Zelf pannenkoeken bakken aan tafel met diverse ingrediënten is een gezellige
pannenkoekengourmet activiteit voor jong en oud.
• Uniek is ons Tagliatelle pannenkoekbuffet, onbeperkt pannenkoekwokken,
frietjes, kipstukjes, knackworstjes en heel veel meer.
• Een Bourgondische diner na een Waterkasteel wandeling met in bier gebraden
kippen-stew, daar mag je je vingers bij aflikken.

Contact
0365309977
dubbelop@planet.nl

www.dubbel-op.nl

Klimpark Fun Forest
Iedereen is welkom bij Fun Forest Almere op Stadslandgoed de Kemphaan. Hier mag je doen
wat in een normaal bos niet mag of kan. Je gaat de bomen in, zodat je het bos kan voelen. Je
krijgt drie uur de tijd om de parcoursen te verkennen. Deze lopen op in moeilijkheidsgraad,
waardoor ze leuk zijn voor jong & oud! Naast het klimmen in de bomen verzorgen wij ook
actieve groepsactiviteiten op de grond voor verschillende leeftijdscategorieën.
Durf jij de uitdaging aan?

Klim maar op als je durft!
Ons klimpark bestaat uit allerlei verschillende onderdelen. Bruggen, ladders,
netten en tokkelbanen. Het park in Almere bestaat uit 5 parcoursen, die
oplopen van 3 tot 17 meter hoogte. Je klimt volledig zelfstandig. Als je hulp
nodig hebt, helpen onze instructeurs je vanaf de grond. Je hebt ook een
klimuitrusting nodig, namelijk een gordel en een helm, deze krijg je van ons te
leen.
Wij hanteren voor elk parcours een minimale lengte. De leeftijd die benoemd
wordt is een adviesleeftijd. De parcoursen lopen op in moeilijkheidsgraad,
hierdoor kunnen sommige parcoursen niet alleen geklommen worden door
kortere kinderen. Kinderen van 1.30 m hebben in parcours 4 en 5 begeleiding
nodig van een mee klimmende volwassene, hierbij mogen er maximaal 2
kinderen per volwassene mee.

Field Games
Bij Fun Forest kan je niet alleen terecht voor een avontuur in de bomen, maar we
hebben ook avonturen voor mensen die liever op de grond blijven. Onze Field
Games zijn teamspelen voor groepen vanaf 8 personen die op de grond
plaatsvinden. Dus niet op hoogte in de klimparcoursen. De Field Games zijn
uitermate geschikt voor bedrijfs- en verenigingsuitjes, vrijgezellenfeestjes,
schoolreisjes en familiedagen. De spellen bieden een afwisselend programma van
actieve games en denk games waarbij teamwork voorop staat. Een goede
samenwerking binnen jouw team, de spelletjes slim spelen & de sportieve
prestaties zorgen ervoor dat je veel games wint en klaar bent voor het knallende
eindspel!

Contact
088 369 7000
almere@funforest.nl

www.funforest.nl

Natuurcamping de Kemphaan
Het kleinschalige, parkachtige kampeerterrein ligt aan de rand van het stadslandgoed. Voor
de ultieme combinaties tussen in-, en ontspanning ben je hier aan het juiste adres! Geniet
volop van de natuur; je loopt zo het bos in en aan mooie fietsroutes geen gebrek. Ook de
kids kunnen hun energie kwijt. Hutten bouwen! Of slingeren aan de touwen in de bomen! Die
inspiratie hebben zij natuurlijk opgedaan door de apen. Wie heeft deze nou in zijn achtertuin?
Schuif aan om marshmallows te roosteren boven het knisperend kampvuur of kijk toe vanuit
de luie stoel onder het genot van lokaal gebrouwen biertje. Alle zintuigen komen aan bod!

Slapen in het bos
Het kampeerterrein heeft 40 kampeerplaatsen, waar je met een tent, caravan,
camper of vouwwagen terecht kunt. Op basis van de beschikbaarheid mag je zelf
een plekje kiezen. Iedereen is welkom, ook de hond mag mee! Heb je geen eigen
kampeermiddel? Geen punt! Er zijn ook nog andere overnachtingsmogelijkheden.
Kom logeren in de trekkershut, of boek de kampeerbungalow. Beide types zijn
ingericht voor 4 personen en van alle gemakken voorzien. Of kies voor de unieke
Mongoolse Yurt, een bijzondere ervaring! Met gezelschappen tot 12 personen kun
je ook in de tipi of legertent overnachten. Door haar unieke ligging en parkachtige
indeling is het niet alleen de perfecte uitvalsbasis om gezellig met het gezin te
ontspannen of om met zijn tween in alle rust te recreëren, maar is het ook super
geschikt voor een familieweekend, schoolreisje of scoutingkamp; diversiteit en
voor ieder wat wils op Natuurcamping de kemphaan! Kom langs, en ervaar het zelf!

Faciliteiten
Naast onze basisvoorzieningen, zoals elektra en een goed verzorgd toiletgebouw,
heeft de receptie een algemene ruimte waar je een kop koffie kunt pakken, je
koelelementen kunt invriezen of een boek uit de boekenkast kunt lenen. Ook zijn
er diverse spelletjes te vinden en wordt er informatie over de omgeving verstrekt
Te midden een speeltuin, en verdeeld over het veld staan diverse picknick tafels.
Regelmatig worden ze van plaats verschoven; voel je vrij er één te lenen tijdens je
verblijf! Voor campers is er een servicepunt, waar je water kunt vullen en lozen.
In het bos staat een zaagbok voor de stoere kids, maar voor een zak brandhout
kun je natuurlijk in onze mini campingwinkel terecht. Het draaien van een wasje
behoort tot de mogelijkheden. En WiFi? Dat kun je op ons 'surf-punt' gebruiken.

Contact
+31 653704075
info@camping-almere.nl

www.camping-almere.nl

Restaurant Buitengewoon lekker
Buitengewoon lekker wordt verzorgd door HSL Almere en is gevestigd in het buitencentrum
Almeerderhout. Een ideaal vertrekpunt voor een dag natuurbeleving. Na een lange wandeling
of fietstocht is het heerlijk genieten bij de open haard of op het grote terras met uitzicht op
het Zuiderzee Speelbos en klimpark Fun Forest. Bij buitengewoon lekker wordt er zoveel
mogelijk met biologische producten gewerkt.

Heerlijk lunchen op
Stadslandgoed de Kemphaan
Voor uw familiebijeenkomsten, bedrijfsrecepties, evenementen of
vergaderingen bent u van harte welkom. Zelfs trouwen behoort tot de
mogelijkheden.
Combineer uw bijeenkomst met één van de vele excursies/activiteiten.
Bij buitengewoon lekker kunt u terecht voor een heerlijk kopje koffie,
lunches, koffietafel, high tea, kinder high tea, high wine, baby shower,
kinderfeestje, borrel, luxe buffetten, barbecue en diverse soorten
vergader- en groepsarrangementen.
Buitengewoon lekker is gevestigd in het buitencentrum Almeerderhout
dat onderdeel uitmaakt van Staatsbosbeheer. Het centrum is goed
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is een invalidentoilet aanwezig.

Buitengewoon biologisch
Waar mogelijk wordt voor onze maaltijden gebruik gemaakt van
streekgebonden producten. Onze producten zijn zoveel mogelijk
biologisch en waar mogelijk fairtrade. Wij houden graag rekening
met eventuele dieetwensen of allergieën.
Een vrijblijvende prijsopgave ontvangen? Mail uw wensen en ideeën...
Wij denken graag met u mee!

Contact
036-5384416

www.staatsbosbeheer.nl

info@horecaservicelelystad.nl

Stad & Natuur
Van bijen tot schapen, van speurtocht tot Roodkapjehuisje en van Nacht van de Nacht tot
Modderrun, daar kun je Stad & Natuur op de Kemphaan allemaal van kennen. Stad & Natuur
organiseert voor schoolklassen allerlei activiteiten rondom educatie en natuurbeleving. In het
weekend kun je er terecht voor diverse grotere en kleinere evenementen. En natuurlijk kun je
kennis maken met onze grappige varkens, nieuwsgierige geiten, wollige schapen en
zoemende bijen. Dat alles in een mooie natuurlijke omgeving met prachtig aangelegde tuin,
weides en educatiebos.

Naar buiten tot je groen ziet!
Ontdek hoe mooi Almere en in het bijzonder stadslandgoed de Kemphaan is!
We richten ons daarbij op de volgende groepen:
Het onderwijs
Buiten de muren van de school valt ontzettend veel te leren in en van de natuur!
Scholen, van basis, tot voortgezet en beroepsonderwijs zijn welkom! We bieden
een vast pakket aan lessen, excursies, praktijkdagen, maar ook themadagen en
maatwerk. We doen dit in samenwerking met andere partners, die op het
landgoed zijn gevestigd, maar ook elders in Almere.
Bezoekers
Naast dat het gewoon leuk is om bij een bezoekje aan de Kemphaan, ook even een
kijkje te nemen bij onze dieren, kun je in de schoolvakanties en weekenden ook bij
ons terecht voor workshops, speurtochten, demonstraties en evenementen. Een
greep uit de mogelijkheden: bijenpraatjes van onze imkers, speurtochten rondom
een bepaald thema in het bos, creatieve workshops met kunstenaars over de
natuur en evenementen als Rolling Nature, het Zomerfestival, de Modderrun en de
Nacht van de Nacht.
Bedrijven
De natuur brengt inspiratie! Dat is alom bekend. Even afstand van de dagelijkse
gang van zaken brengt vaak oplossingen die je 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? Wat kan je als bedrijf leren van hergebruik
in de natuur? Stad & Natuur helpt iedereen graag aan deze inspiratie. Voor een
themadag, co-creatie en bedrijfsuitjes hebben wij arrangementen samengesteld,
speciaal voor ondernemers.

Contact
036-547 5050
info@stadennatuur.nl

www.stadennatuur.nl

Vereniging Waterkasteel de Kemphaan
Vereniging Waterkasteel de Kemphaan heeft het stadslandgoed de Kemphaan een nieuwe
belevenis gegeven. Namelijk beleef een waar kasteelgebied uit de een en twintigste eeuw
met een knipoog naar het verleden. Stadslandgoed de Kemphaan is namelijk het meest
complete kasteelgebied met alle elementen van vroeger met een Waterkasteel in het midden
van het stadslandgoed en het Almeerderhout. Er zijn grachten,
een hof-vijver, bruggen, een kasteeltuin, een boerderij, een
bierbrouwerij, een wijnboer, een doolhof, een labyrint. Maar ook
de symboliek van een ridderkamp, orangerie, koetshuis, de
houtvesters, leenheren, Sherwood Forest, en een herberg kunt
allemaal vinden in het gebied.

Waterkasteelgids
De Waterkasteelgids is te verkrijgen bij Kip & Ei restaurant Dubbel-Op voor een
kleine bijdrage van € 5,00.
Aan het Waterkasteel hangen ook kleine bordjes waar u al een kleine indruk kunt
krijgen van de Waterkasteelgids
Er is een wandeling te boeken met een gids die u de paralellen laat zien en leuke
anekdotes verteld van vroeger hoe men op de kasteelgebieden leefden.
Arrangementen voor scholen en groepen
Een ware belevingstocht onder leiding van een gids met vele vragen en weetjes
over vroeger en hoe het nu gaat. Dit kan goed gecombineerd worden met de
andere activiteiten en arrangementen van partners op het stadslandgoed de
Kemphaan.

Mogelijkheden
Wandeling of belevingstocht met gids
Fietsverhuur om het gehele gebied te ontdekken
Arrangementen met klimmen in de bomen zoals Robin Hood
Food & drinks op diverse locaties
Groep & Schoolarrangementen
.

Contact
0365309977

www.waterkasteeldekemphaan.nl

info@waterkasteeldekemphaan.nl

Slot
In deze map zijn alle partijen die deel uitmaken van de Kemphaan apart vermeld. Allemaal
hebben zij een eigen verhaal te vertellen, waar een speciaal product aan gekoppeld is. Iedere
partij heeft een eigen product, maar deze producten samen zijn uiteraard ook te combineren
om zo het ultieme dagje uit te beleven op stadslandgoed de Kemphaan.
Ben je een partij tegengekomen die jouw interesse heeft gewekt? Blader dan snel terug naar
de pagina van deze organisatie. Onderaan iedere pagina vindt je een telefoonnummer en een
e-mailadres. Zo neem je snel en effectief contact op met het bedrijf waarbij jij graag langs wil
komen. Wil je meerdere bezoeken combineren en er een compleet dagje uit van maken? Neem
dan snel contact op met info@kemphaan.nl, dan stellen wij samen met jou een arrangement
af, geheel op jouw wensen!

