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Stadslandgoed De Kemphaan is de plek waar je midden in de natuur kunt
genieten van een avontuurlijk dagje uit. Het ligt niet ver buiten de stad dus
je bent er zo! Met pannenkoeken of frietjes, een boel verschillende dieren,
een klimbos en heerlijk luxe overnachtingen. Hier kun je er echt even
tussenuit, dat is de Kemphaan. 

Er valt van alles te beleven. Kinderen kunnen ravotten in het
Zuiderzeespeelbos, klimmen in boomtoppen en smullen van heerlijke
pannenkoeken. Je kunt ook op pad met de boswachter en struinen over de
biologische boerenmarkt. Of ontdek het dierenpark, ga aapjes kijken of
loop eens langs bij de schapen, geiten, varkens en bijen. Vervelen is geen
optie, vies worden wel. Bekijk dus snel alle leuke uitjes en speciaal
samengestelde arrangementen om te ontdekken wat er te beleven is op
het landgoed.

Op zoek naar een leuke groepsactiviteit? Op de Kemphaan vind je diverse
activiteiten die je kunt combineren om er een gezellige en actieve dag van
te maken. Of je nu op zoek bent naar een kinderfeestje, schoolreisje,
bedrijfsuitje, familie-uitje, vergaderruimte of een prachtige locatie voor
jouw bruiloft, bij de Kemphaan ben je aan het juiste adres! 
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https://www.kemphaan.nl/leuke-uitjes/
https://www.kemphaan.nl/arrangementen/
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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 gids 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 een Gids
Laat je verrassen tijdens een wandeling met een gids 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. 

Contact:
Tel: 036 538 44 16
Adres: Kemphaanlaan 4

E-mail: almeerderhout@staatsbosbeheer.nl
Website: www.hetknaagtinalmere.nl

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. 
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Almere jungle is niet zomaar een dierenpark, maar unieke combinatie van zorg, botanische
tuin, dierenopvang en dierenpark in één! Maak een reis langs de vijf werelddelen waarbij dier
en plant samen komen. Neem een kijkje bij de alpaca’s of bekijk planten die slechts één dag
per jaar bloeien. Kom oog in oog te staan met meterslange slangen of 's werelds grootste
waterlelie! Nieuw is de Tempel van Kayaan, durf jij hem te betreden?

Mens, botanie en dier
Bij Almere Jungle loop je door verschillende werelddelen, waarbij je
overal bloemen, planten en dieren ziet die daar thuis horen. Alle dieren
zijn afkomstig uit de opvang. De vorige eigenaar heeft het dier
weggedaan of ze zijn uit een benarde situatie gehaald. Als botanische
tuin draagt Almere Jungle bij aan educatie, soortbehoud en
natuurbescherming.

Met jouw bezoek steun je zowel het opvangen van dieren als een
leuke dagbesteding voor meer dan 180 cliënten. Almere Jungle biedt
mensen met een beperking zinvolle dagbesteding en re-integratie
mogelijkheden. Er zijn maar liefst 10 verschillende werkplekken waarin
zij 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
cliënten. Deze unieke combinatie van mensen, botanie, dieren en
publiek zorgt voor een leuke sfeer en bijzondere ontmoetingen. 

Jungle Café & Jungle Store
Kom heerlijk lunchen in het Jungle Café terwijl je wegdroomt in een
hangmat. Probeer de zelf gemaakte appeltaart, diverse broodjes of
heerlijk schep/softijs! Neem een kijkje in de Jungle Store voor
streekproducten, het grootste assortiment aan pluche dieren en nog
veel meer.

Kinderfeestjes, beestachtig leuk! 
Ben je binnenkort jarig en ben je gek op dieren? Vier dan je feestje bij
Almere Jungle! Je kan kiezen uit diverse arrangementen zoals 'voel en
beleef' rondleidingen en speurtochten. Je kan ook je eigen dier of
plant adopteren, dit is leuk voor jezelf of om aan iemand te geven.
 

Contact:
Tel: 036 530 99 30
Adres: Kemphaanpad 2

E-mail: info@almerejungle.nl
Website: www.almerejungle.nl
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Lekker borrelen aan het water, samen lunchen na een wandeling in
het bos of gezellig pannenkoeken eten met het hele gezin? Hier
ben je op de goede plek! Hier kan je terecht voor een heerlijke
maaltijd, een hoop gezelligheid en lekker spelen. Wil je even
lekker uit eten op een plek met veel ruimte en gezelligheid? Kom
dan vooral langs!

Menu
Natuurlijk staan pannenkoeken voorop en zijn deze op het menu
uitgebreid te vinden, maar voor de lichte maaltijd zijn er bijvoorbeeld
ook heerlijke maaltijdsalades. Ook aan vegetarisch is gedacht met een
heerlijke quiche. Wil je toch liever een lekker stukje vlees? Misschien is
het Stoofpotje of de Kemphaanburger dan wel wat voor jou!

Kinderfeestje
Als je je feestje viert bij het pannenkoekenrestaurant, heb je twee
keuzes! Ga jij voor het pannenkoekengourmet en bak je zelf je
pannenkoeken of zie je liever een grote stapel American pancakes op
tafel? Beide soorten mag je helemaal zelf versieren met meer dan 10
soorten zoet en hartig beleg. Tijdens het eten krijg je onbeperkt
limonade voorgeschoteld en achteraf krijgt iedereen een schatkistje,
lekker!

Groepsarrangementen
Er zijn ook verschillende groepsarrangementen om uit te kiezen. Voor
de pannenkoekenliefhebbers is er Grootmoeders stapel, met 3
pannenkoeken per persoon. Maar er zijn ook twee
luncharrangementen om uit te kiezen en voor het diner is er een
keuze arrangement en een uitgebreide barbecue. Wat ga jij eten met
je groep?

Contact:
Tel: 06 222 64 337
Adres: Kemphaanpad 8

E-mail: info@pannenkoekenalmere.nl
Website: www.pannenkoekenalmere.nl
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Klimmen & klauteren
Zipline liefhebbers opgelet! Kan jij niet genoeg krijgen van de wind in
je haren terwijl je van de tokkelbaan af gaat? Kom dan vooral klimmen
in het klimbos. De zeven klimroutes lopen op in moeilijkheidsgraad. Zo
begin je met de easy routes op 2,5 meter hoogte en eindig je in het
extreme parcours op 15 meter hoogte met een vrije sprong. Klimmen
is ook geweldig om te doen met je klas, collega's of als vriendenuitje.  

Er is er een jarig!
Er is er een jarig, hoera, hoera! Dat kun je wel zien dat ben jij. Dat vier
je bij Fun Forest ja, ja. Met al je vriendjes erbij!  Het klimbos heeft twee
verschillende feestjes voor kinderen die graag in de bomen op
avontuur gaan. Je gaat al klimmend opzoek naar bananen. Deze heb je
nodig om de schatkist te openen. Die moet je ook nog zoeken. 
 Spannend! Na het openen van de schatkist zal je zien dat het harde
werken het meer dan waard is. Alle feestbeesten krijgen bij jouw
feestje wat te drinken en een lekkere snack.

Ben jij al eens in het klimbos op de Kemphaan geweest? Fun Forest
Almere is niet alleen het enige klimpark van Flevoland, maar ook
nog eens het grootste zipline-park van Nederland. Natuurlijk
organiseren ze in het bos ook andere activiteiten! Zo kunnen
kinderfeestjes op zoek naar bananen en een schatkist. Wil je met je
team langskomen in het bos? Fun Forest biedt ook teambuilding-
activiteiten op maat.

Teambuilding
Tijdens de Fun Forest Expeditie volgen de activiteiten elkaar in snel
tempo op. Na het oplossen van de Toren van Hanoi ren je meteen door
naar de katapult, om zo de andere teams achter je te laten! De
activiteiten bestaan uit zowel denk- als doe opdrachten, dus of je nou
mentaal of fysiek sterk bent, iedereen draagt iets bij aan de kracht van
het team. Bundel deze krachten en ga het avontuur aan om de
Expeditie te winnen!

Contact:
Tel: 088 369 7000
Adres: Kemphaanlaan 4

E-mail: info@funforest.nl
Website: www.funforest.nl
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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 of een pipowagen, 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!

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! 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. 

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 of
spelletje kunt lenen. Midden op het veld vind je een speeltuin, en
verdeeld over het veld staan diverse picknick tafels. Voor campers is er
een servicepunt, waar je water kunt vullen en lozen. 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:
Tel: 06 537 04 075 
Adres: Kemphaanpad 5

E-mail: info@camping-almere.nl
Website: www.camping-almere.nl
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Heerlijk Lunchen
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 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. 

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:
Tel: 036 538 44 16
Adres: Kemphaanlaan 4

E-mail: info@horecaservicelelystad.nl
Website: www.hetknaagtinalmere.nl

Toegankelijkheid 
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.



Naar buiten met je klas
Stad & Natuur biedt aan scholen een uitgebreid pakket van activiteiten
aan, op het gebied van natuur, planten, dieren, biologie, voeding,
boerderijeducatie en duurzaamheid. Dit kan ook op Stadslandgoed de
Kemphaan. Ons aanbod heeft een kunstzinnige, creatieve, sportieve
en/of technische invalshoek. Ook het voorgezet onderwijs en
beroepsonderwijs zijn welkom, voor maatwerk, stages en opdrachten. 

Bezoekers 
De Kemphaan is altijd de moeite waard om te bezoeken, voor een
wandeling door het bos of een kijkje bij onze varkens, geiten, schapen
en bijen. In de schoolvakanties en weekenden kun je 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 en de Nacht van de Nacht. 
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Stadslandgoed de Kemphaan is voor veel inwoners van Almere een
geliefde plek voor een uitje. Voor jong en oud is er altijd van alles te
zien, te ontdekken en te beleven. Stad & Natuur draagt hier graag
aan bij met een educatief bos, dieren zoals varkens en schapen, het
aanbieden van lessen voor het onderwijs en het organiseren van
workshops en evenementen in de vakanties en weekenden. Of kom
vergaderen in de prachtige Waterzaal. 

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? De Waterzaal is hiervoor een inspirerende vergaderruimte.
Kijk op onze website voor de mogelijkheden. 

Contact:
Tel: 036 547 50 50
Adres: Kemphaanstraat 1

E-mail: info@stadennatuur.nl
Website: www.stadennatuur.nl
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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. 

Wil je meerdere bezoeken combineren en er een compleet dagje uit van
maken? Neem contact op met info@kemphaan.nl, dan stellen wij samen
met jou een arrangement af, geheel op jouw wensen! Wil je bij een
individuele partij op het landgoed iets gaan doen? Dan kun je uiteraard
rechtstreeks contact met ze opnemen, de contactgegevens staan op hun
eigen pagina in deze map.


