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Geslaagde bijeenkomst op ‘De Kemphaan’ in Almere 
 
 

Genootschap Flevo streeft ernaar zijn 
jaarlijkse ledenvergadering te combineren 
met een sociale activiteit, een 
interessante excursie of een thematisch 
symposium. Op vrijdag 21 juni 2019, het 
zonnige begin van de zomer, kwamen 
dertig leden en drie introducees bijeen op 
Stadslandgoed ‘De Kemphaan’ in Almere. 
Op het programma stonden een 
ledenvergadering, een lunch en een 
kennismaking met het landgoed vanuit 
een verrassende invalshoek: de 
kasteelhistorie. Uitvalsbasis van de 
bijeenkomst was Restaurant Dubbel-op 
van het ondernemende echtpaar Arie en 
Irma van der Mee. 
 
De geanimeerde ledenvergadering bevatte 
zoals gebruikelijk tal van vaste 
onderdelen. De notulen van de vorige 
bijeenkomst, het jaarverslag en de 
jaarrekening 2018, alsmede de begroting 
2019 passeerden de revue en verkregen 
goedkeuring. Ook werd er afscheid 
genomen van twee bestuursleden en 
werden twee nieuwe bestuurders op het 
schild gehesen. Arnold Michielsen, een 
warm pleitbezorger voor de agrarische 
sector, was aan het einde van zijn 
statutaire ambtstermijnen gekomen, en 
kreeg in Wim Klink, die in Zeewolde een 
bloembollen-akkerbouwbedrijf runt, een 
waardige opvolger. De plaats die Pieter 
van Maaren, burgemeester van Urk, 
vrijmaakte, werd ingenomen door de 
Drontenaar Rob van der Schans,  die in het 
voorjaar van 2020 ook zal aantreden als 
secretaris van de vereniging.  De leden 
kozen voorzitter Andries Greiner voor een 
derde termijn als bestuurslid en voorzitter. 
Bij het inventariseren van thema’s voor 
toekomstige activiteiten werden de 
luchthaven Lelystad, de toekomst van 
Flevoland vanuit Europees en Nederlands 

 
 
Restaurant Dubbel-op, 25 mei 2019. 
 
 
 

 
 
Voorzitter Andries Greiner (links) en 
secretaris André Geurts bij het begin van 
de ledenvergadering. 
 
 
 

 
 
Arnold Michielsen (links) ontvangt uit 
handen van Andries Greiner de 
Trippenloper, het geschenk voor afscheid 
nemende bestuursleden. 
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perspectief, een evaluatie van de 
doelstellingen van de Marker Wadden, de 
Nationale Omgevingsvisie en Flevoland, en 
de Floriade genoemd. De 
ledenvergadering eindigde met 
voorstellen voor de verjonging van de 
vereniging. 
 
Hierna kreeg bestuurslid Bert Gijsberts het 
woord om enige uitleg te verschaffen over 
de ontwikkeling van ‘De Kemphaan’. 
Vooral vanuit eigen ervaring schetste hij 
de totstandkoming van het landgoed. De 
oorsprong lag in een door de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders in het leven 
geroepen voorlichtingscentrum dat 
stedelingen informatie moest verschaffen 
over milieuvriendelijke plantenteelt en de 
toepassing daarvan in volkstuinen. Dit 
centrum groeide uit tot een stadspark 
waarin recreatievoorzieningen en 
natuurbeleving hand in hand gaan. Het 
landgoed ligt in de boswachterij 
Almeerderhout en is tot ontwikkeling 
gekomen door steeds wisselende 
initiatieven van overheden en 
particulieren. In de toekomst zal ‘De 
Kemphaan’ en het omringende bos, dat nu 
nog aan de oostrand van Almere ligt, 
worden omringd door bebouwing en een 
groene oase vormen in het stedelijk 
gebied. 
 
Eén van de bekendste onderdelen van ‘De 
Kemphaan’ is het opvangcentrum voor 
exotische zoogdieren van de Stichting AAP 
Almere. In dit centrum kunnen dieren die 
illegaal verhandeld zijn of misbruikt als 
huisdier of voor entertainment op adem 
komen. Er  wordt geprobeerd ze na 
verloop van tijd weer in een zo natuurlijk 
mogelijk omgeving terug te plaatsen, 
hetgeen ook een dierentuin kan zijn. Om 
kennis te nemen van de activiteiten van de 
Stichting AAP Almere waren de 
genootschapsleden aan het einde van de 
ochtend in de gelegenheid de  

 
 
Bert Gijsberts spreekt de leden toe. 
 
 

 
 
Apeneilanden van de Stichting AAP Almere 
(foto www.kemphaan.nl). 
 
 

 
 
Lunch in Restaurant Dubbel-op. 
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zogenaamde Apeneilanden van het 
opvangcentrum te bekijken. 
 
Rond het middaguur werd in Dubbel-op 
een lunch geserveerd. Aangezien dit 
etablissement zich als ‘Kip & Ei Restaurant’ 
afficheert en ook graag biologische 
producten op tafel brengt, laat zich 
gemakkelijk raden op welke wijze de leden 
van het genootschap werden getrakteerd.  
De overvloedige en smakelijke maaltijd 
werd afgesloten met een kop koffie of 
thee. 
 
Het middagprogramma stond geheel in 
het teken van een rondwandeling op het 
stadslandgoed. Je zou verwachten dat 
‘natuur’ het centrale thema van die 
wandeling zou zijn, maar de uitbaters van 
Dubbel-op hebben voor een andere 
invalshoek gekozen. Zij hebben het 
concept ‘Waterkasteel De Kemphaan’ 
ontwikkeld, waarbij zij een relatie hebben 
kunnen leggen tussen het ruimtelijk 
ontwerp van het stadslandgoed en de 
invulling daarvan met een traditioneel 
kasteelterrein. Hun restaurant hebben ze 
daarbij als eigentijds kasteel aangemerkt 
en alle bebouwing en groenvoorzieningen 
op ‘De Kemphaan’ ingepast in de functies 
die een kasteel vroeger in zijn nabije 
omgeving herbergde. Met groot 
enthousiasme en overtuigingskracht 
brachten ze dat concept op de leden van 
Genootschap Flevo over. Die nuttigden 
aan het einde van de wandeling en ter 
afsluiting van het bezoek aan ‘De 
Kemphaan’ dan ook graag een 
Waterkasteelbiertje (al was er ook non-
alcoholisch Flevosap beschikbaar). Het 
bier is afkomstig van de kleine Stads-
brouwerij De Kemphaan, die gerund wordt 
door het Almeers Biergilde Gambrinus. 
 
André Geurts 
 
12 juli 2019 

 
 
Irma van der Mee (rechts) gidst leden van 
Genootschap Flevo. 
 
 

 
 
Impressie van een van de tuinen op het 
stadslandgoed. 
 
 

 
 
Waterkasteelbier (foto www.biernet.nl). 
 
 

  


