
 
 

Het bestuur van Genootschap Flevo nodigt de leden van de vereniging uit 
voor een Algemene Ledenvergadering, lunch en rondleiding op 

Stadslandgoed ‘De Kemphaan’ in Almere op vrijdag 21 juni 2019. 

 
Stadslandgoed ‘De Kemphaan’, gelegen in boswachterij Almeerderhout, is een aantrekkelijk 
recreatiegebied in Zuidelijk Flevoland. De natuurlijke omgeving speelt een belangrijke rol in de 
beleving van de aldaar gelegen voorzieningen en attracties. Op ‘De Kemphaan’ zijn onder andere een 
dierenpark, een stadsboerderij, een natuurcamping, enkele horeca-etablissementen en de Stichting 
AAP (voor de opvang van exotische dieren) gevestigd.  
 
Met Kip & Ei Restaurant ‘Dubbel-Op’ als uitvalsbasis wil het bestuur van Genootschap Flevo u laten 
kennismaken met dit bijzondere recreatiegebied. Vandaar dat de Algemene Ledenvergadering dit 
jaar op ‘De Kemphaan’ in Almere zal plaatsvinden. Er wordt u ook nog een lunch aangeboden en een 
uitgebreide rondwandeling. 
 

 
(Foto R. van der Schans, 25 mei 2019) 

 
De wandeling staat in het teken van het concept ‘Waterkasteel De Kemphaan’. Door het inruilen van 
‘natuur’ voor ‘historie’ als de leidraad voor een verkenning van het stadslandgoed, krijgt een bezoek 
aan ‘De Kemphaan’ een geheel nieuwe dimensie. Met een knipoog naar het verleden kan de 
inrichting van het gebied worden ervaren als een kasteelterrein met traditionele elementen in een 
moderne vormgeving en voorzien van een eigentijdse invulling. 
 
Programma 
 
10.30-11.00 uur Ontvangst met koffie/thee en cake in Kip & Ei Restaurant ‘Dubbel-Op’ 
11.00-11.45 uur Algemene Ledenvergadering 
11.45-12.00 uur Bert Gijsberts vertelt over de ontstaansgeschiedenis en de achtergronden 

van ‘De Kemphaan’ 
12.00-12.30 uur Even de benen strekken! Bekijk de Apeneilanden van Stichting AAP. 
12.30-13.30 uur Lunch 
13.30-15.00 uur Rondwandeling  ‘Waterkasteel De Kemphaan’ 
15.00-15.30 uur Ter afsluiting: een Waterkasteelbiertje of een glas Flevosap in ‘Dubbel-Op’ 



 
 
 
De agenda voor de ledenvergadering met bijbehorende stukken ontvangt u als apart document. 
 
De lunch omvat een vegetarische soep, diverse soorten brood, zoet en hartig beleg, een ei, rauwkost 
en verschillende koffietafeldranken. 

Locatie en bereikbaarheid 
 
Kip & Ei Restaurant ‘Dubbel-Op’ 
Kemphaanpad 8 
1358 AC ALMERE 
 
Voor de bereikbaarheid per auto en met openbaar vervoer in het algemeen zie: 
https://www.kemphaan.nl/bereikbaarheid/. 
 
Parkeren van auto’s is mogelijk langs de Kemphaanlaan, een zijweg van de Waterlandseweg. 
 
Openbaar vervoer vanaf NS-station Almere Centrum naar ‘De Kemphaan’: 
10.25 uur Vertrek bushalte onder NS-station, OV Regio IJsselmond: bus Flevo Go 159 

(richting Harderwijk en Zeewolde) 
10.36 uur Aankomst bushalte De Kemphaan (gelegen aan de Waterlandseweg) 
 
Aansluitend Loop het trapje af en ga links onder de tunnel door het Stevenspad op. Loop 

vervolgens rechtdoor het Kemphaanpad  op. Houd daarna de verwijzing naar 
‘Dubbel-Op’ aan. 

 
N.B. ’s Middags vertrekken er bussen vanaf de halte De Kemphaan naar NS-station Almere Centrum 
om 15.37, 15.50, 15.53 en 16.20 uur. 
 
Aanmelding 
 
Als u (eventueel vergezeld van een of twee introducés) wilt deelnemen aan het bezoek aan ‘De 
Kemphaan’ meldt u dan vóór 14 juni a.s. aan bij secretaris André Geurts: a.geurts78@chello.nl of 
Schoutstraat 62, 1315 EX ALMERE. Indien u maar in een deel van de dag (ledenvergadering, lunch 
en/of wandeling) wilt participeren, vermeld dat dan bij uw aanmelding. 
 
Deelname is voor leden zonder kosten. Voor introducees dient € 17,50 per persoon te worden 
betaald.  Vriendelijk verzoek om het verschuldigde bedrag vóór 14 juni a.s. over te maken op IBAN NL 
53 INGB 0000 349818 van Genootschap Flevo. Vermeld bij de betaling de naam van de deelnemer(s).  
 
Indien u na aanmelding onverhoopt toch niet kunt deelnemen aan het bezoek aan ‘De Kemphaan’ 
gelieve dat aan de secretaris door te geven. 
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