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Vergaderen 

Rust en ruimte in en om het buitencentrum in Almere maken je vergadering, training of 

workshop compleet. Het buitencentrum heeft twee vergaderruimtes: de ‘Beverburcht’ en 

‘tussen het groen’. De zalen hebben uitzicht op buiten en is ingericht met flipover, beamer of 

TV scherm en Wi-Fi. Tussen de bedrijven door loop je zo de bossen in en zijn er diverse 

excursies en activiteiten te boeken. Een 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.  

Capaciteit  

• Aantal zalen: 2 

• Capaciteit:  

• ‘De beverburcht’  max. 20 personen. Theateropstelling max. 40 personen. Volledig 

afsluitbaar.  

• ‘Tussen het groen’ max. 8 personen.  Theateropstelling max. 15 personen. Gedeeltelijk 

afsluitbaar. Mocht u gasten willen ontvangen met meer personen dan de aangegeven 

zalen informeer dan naar de andere mogelijkheden. 

• Soort locatie: buitencentrum Almeerderhout, geschikt voor vergaderingen, training, 

workshops en teambuilding activiteiten. 

Bereikbaarheid 

• Openbaar vervoer: voor de meest accurate dienstregeling www.ov9292.nl adres: 

Kemphaanlaan 4. Met OV fiets van Almere centraal (via Kerkuilen pad) 6.5km. 

• Auto: Let op! navigatie-adres: Kemphaanlaan 4 

• Er is voldoende gratis parkeerruimte  

Audiovisuele middelen 

• Beamer  

• TV scherm 

• Flipover  

• Wi-Fi FREE 
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Ligging 

In de stadsbossen van Almere ligt, het groene geheim van Flevoland. Het wild verschuilt zich 

tussen het dichte groen en je vindt honderden verscholen, romantische plekjes. Plus: een 

Stadslandgoed en kunst in het bos. Haviken en buizerds vliegen over de boomtoppen, reeën 

verschuilen zich tussen de lianen van kamperfoelie en wilde clematis onder de bomen. In het 

voorjaar geven de kikkers elke dag een kwaakconcert. Op loopafstand van het buitencentrum 

vindt u een beverburcht en in de buurt vele beversporen. Het Almeerderhout bestaat uit 

verschillende bossen met elk hun eigen sfeer. Het Cirkelbos wordt doorsneden door de 

Gooimeerbeek. In zeven cirkels staan tussen de rechte lijnen van het polderbos zeven 

kunstwerken met intrigerende namen als Orakel of Zalm in Blik. Het Kathedralenbos dankt zijn 

naam aan de twee Groene Kathedralen, kunstwerken van gras en bomen in de exacte vorm 

van de beroemde Kathedraal van het Franse Reims. Door het Waterlandse Bos lopen veel 

wandel- en fietspaden. De bomen in de bossen van Almere zijn zo hoog dat ze eeuwenoud 

lijken in plaats van de veertig jaar die ze nog maar zijn; de struiken onder de bomen zo 

weelderig dat je je in het oerwoud waant. De mooie plekjes zijn overal. 

 

Kosten 

De zaalhuur en het bijbehorende vergaderarrangement worden berekend op basis van de te 

verblijven dagdelen. 

 

Zaal ‘De beverburcht’:  

• Eén dagdeel (09.00-12.30 of 13.30-17.00) incl. koffie, thee, water, beamer, flipover 

excl. lunch vanaf 8 personen: €25,- p.p. 

• Hele dag (09.00-17.00) incl. koffie, thee, water, beamer, flipover, excl. lunch vanaf 8 

personen: €40,- p.p. 

• Prijzen zijn excl. 9 en 21% btw. 

 

De zaal kan ook zonder vergaderarrangement worden geboekt. De kosten zijn dan: 
 

• Eén dagdeel (09.00-12.30 of 13.30-17.00)  € 175,- 

• Hele dag (09.00-17.00) € 350,- 

• Prijzen zijn excl. 21% btw 
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Ruimte ‘Tussen het groen’:  

• Eén dagdeel (09.00-12.30 of 13.30-17.00) incl. koffie, thee, water, beamer, flipover 

excl. lunch vanaf 4 personen: €21,- p.p.  

• Hele dag (09.00-17.00) incl. koffie, thee, water, beamer, flipover, excl. lunch vanaf 6 

personen: €35,- p.p. 

• Prijzen zijn excl. 9 en 21% btw. 

 

De ruimte kan ook zonder vergaderarrangement worden geboekt. De kosten zijn dan: 
 

• Eén dagdeel (09.00-12.30 of 13.30-17.00)  € 160,- 

• Hele dag (09.00-17.00) € 320,- 

• Prijzen zijn excl. 21% btw 

 

 

 

Maatwerk 

Een vergaderarrangement kan op maat gemaakt worden met een geweldige 

boswachterswandeling, Grote 5 safari, of een ander arrangement op Stadslandgoed de 

Kemphaan. Wil je meer informatie over de mogelijkheden vraag het aan één van onze 

medewerkers of stuur een mail naar almeerderhout@staatsbosbeheer.nl 
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Restaurant buitengewoon lekker 

Buitengewoon lekker Almeerderhout 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 het klimpark).  

Voor 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 www.Staatsbosbeheer.nl. Het centrum is goed toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. Er is een invalidentoilet aanwezig. 

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.  
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Dranken 

 

 

Puro koffie/thee                         € 2,60 

Cappuccino       € 3,25 

Koffie/thee met biologisch appelgebak                € 6,75  

Koffie/thee met een muffin         € 5,75 

Koffie/thee met een plakje cake        € 4,00  

Bio sappen       € 2,95 

Frisdranken       € 2,95 

Bier van de tap      € 3,00 

Eco wijnen       € 3,95 
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High tea 

 

per persoon € 24,95/ kinderen tot en met 12 jaar €10.95 

• Sandwiches zalm, roomkaas, carpaccio, rauwe ham, pesto 

• Mini wraps gevuld met gerookte kip, kerriemayonaise en bacon 

• Mini petit-four 

• Macarones 

• Amuseglaasjes verse biohoning, bioyoghurt en notencruesli 

• Tomaten-mozzarella spiesje 

• Geitenkaasquiche uit de oven 

• Bonbons 

• Diverse soorten thee 

• Bio cranberry-appelsap 

• Bio appel-perensap 

• Glaasje prosecco 
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Vergaderlunches 

 

Lunch A Prijs per persoon € 14,95 

 Biologische pistolet gesorteerd, belegd met: ham, kaas, brie, oude kaas, fricandeau, 

luxe gegarneerd met verse sla, tomaat, komkommer, ei. 

Biologische zachte bol wit en meergranen gesorteerd, belegd met ham, kaas, brie, ei, 

fricandeau, kipfilet 

Melk, karnemelk (biologisch) 

Biologische sap (appel, jus d’orange) 

Vers handfruit (biologisch) 

 

Lunch B Prijs per persoon € 16,95 

 

Biologische pistolet gesorteerd, belegd met: 

ham, kaas, brie, oude kaas, fricandeau, luxe gegarneerd met verse sla, tomaat, 

komkommer, ei 

Biologische foccacia bol gesorteerd, belegd met: 

ham, kaas, brie, oude kaas, fricandeau, luxe gegarneerd met verse sla, tomaat, 

komkommer, ei 

Melk, karnemelk (biologisch) 

Biologische sap (appel, jus d’orange) 

Vers handfruit 

 

Lunch C: in buffetvorm vanaf 10 personen Prijs per persoon € 22,95 

 

Kopje soep met boeren breekbrood 

Diverse soorten biologische broodjes: croissant, foccacia, meergranenbol, pistolet, 

pompoenbroodje 

Monoverpakking biologische boter 

Biologische jam, biologische honing 

Diverse soorten biologische vleeswaren: ham, kaas, oude kaas, kipfilet, fricandeau, 

rosbief 

Biologische kroket met grove mosterd 

Melk, karnemelk (biologisch) 

Biologische sappen (appel, jus d’orange) 

Vers handfruit 

De lunches A en B zijn op verzoek ook mee te nemen. Uiteraard ook aan te passen op 

specifieke dieetwensen en/of allergieën.  
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Drankenarrangement 

• 1 uur onbeperkt drankjes Prijs per persoon € 12,95 

(behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

• 2 uur onbeperkt drankjes Prijs per persoon € 17,95 

(behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

• 3 uur onbeperkt drankjes Prijs per persoon € 23,95 

(behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

Prijzen zijn gebaseerd op deelname van minimaal 15 personen. Kleinere groep? Vraag 

naar de tarieven. 

 Borrelarrangement 

 1-uursarrangement Prijs per persoon € 15,95  

• Onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

• Schalen met gemengde noten 

• Koude snack 

• Warme snack 

 2-uursarrangement Prijs per persoon € 24,95 

• Onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

• Schalen met gemengde noten en zoute koekjes 

• Koude snacks : minisandwich zalm, komkommer met brie, mozzarellaspiesje, 

gevuld eitje, wrap gevuld met kip en pesto 

• Warme snacks: Bitterballen, kaashapje, kiphapje, gehaktballetje met 2 sauzen 

 3-uursarrangement Prijs per persoon € 29,95 

• Onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

• Schalen met gemengde noten en zoute koekjes 

• Koude snacks : minisandwich zalm, komkommer met brie, mozzarellaspiesje, 

gevuld eitje, wrap gevuld met kip en pesto 

• Warme snacks: bitterballen, kaashapje, kiphapje, gehaktballetje met 2 sauzen 

 

Bovenstaande prijzen gelden bij minimaal 10 personen. Kleinere 

groep? Vraag gerust naar de mogelijkheden. De 

borrelarrangementen zijn volledig aan te passen aan uw 

wensen. Bij verlenging van het dranken- of borrelarrangement 

is de meerprijs € 3,95 p.p. per ½ uur. Hierbij berekenen wij het 

aantal personen dat bij aanvang is opgegeven. 
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Buffetten 

Voor de buffetten wordt een minimum aantal van 15 personen gehanteerd en een tijd van 2½ 

uur. De tijd kan verlengd worden in overleg met de horeca. Wilt u met minder dan 15 

personen gebruik maken van één van onze buffetten? Vraag ons naar de aangepaste tarieven. 

De onderstaande buffetten zijn ook mogelijk vegetarisch af te nemen. Voor een veganistisch 

buffet vraag gerust naar de mogelijkheden.  

Barbecue A  Prijs per persoon € 23,95 

• Rundvleeshamburger 

• Barbecueworstje 

• Kipsaté (2 stokjes p.p.) 

• Kipshaslick  

Aangevuld met een koud buffet: 

• Aardappelsalade, gegarneerd met verse bieslook 

• Tomaten-mozzarellasalade  

• Pastasalade champignon met room 

• Huzarensalade, gegarneerd met fijne vleeswaren 

• Boerenbreekbrood, kruidenboter en sauzen 

• Olijven en tapenade 

Inclusief barbecues en gasflessen, servies of disposables, bestek, servetten 

 Barbecue B  Prijs per persoon € 26,95 

• Rundvleeshamburger 

• Kipsaté (2 stokjes p.p.) 

• Kipshaslick  

• Gambaspies 

• Karbonade, gekruid 

 Aangevuld met koud buffet: 

• Frisse tonijnsalade met rucola, kappertjes, uienringen en frisse dressing 

• Fetasalade met gemengde sla, tomaat, komkommer met een frisse dressing en 

croutons 

• Rundvleessalade, gegarneerd met fijne vleeswaren en ei 

• Tomaten-mozzarellasalade met Italiaanse kruiden, olijfolie en basilicum 

• Pastasalade groenten met tomaat en verse paprika 

• Stokbrood, boerenbreekbrood 

• Olijven en tapenade 

• Sauzen 

Inclusief barbecues en gasflessen, servies of disposables, bestek en servetten.  
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Stamppotbuffet Prijs per persoon € 18,95 

• Boerenkool 

• Hutspot 

• Zuurkool 

• Verse bal gehakt (rund)  

• Rookworst 

• Jus 

Het buffet zal worden aangevuld met piccalilly, augurken, spekjes, Amsterdamse uien en grove 

mosterd 

Inclusief servies, bestek en servetten 

 Italiaans buffet  Prijs per persoon € 28,95 

 Koud: 

• Rundercarpaccio met pijnboompitjes en Parmezaanse kaas 

• Parmaham met meloen 

• Pastasalade groenten (tomaat) 

• Pastasalade champignon/room  

• Tomaten-mozzarella salade 

• Olijven, tapenade 

• Ciabatta en olijvenbreekbrood 

 Warm: 

• Italiaanse rundergehaktballetjes in een tomaten-basilicumsaus, Italiaanse kruiden, 

knoflook, Parmezaanse kaas en basilicumblaadjes 

• Kip in een champignonsaus 

Inclusief servies, bestek en servetten 

Boeren buffet       Prijs per persoon € 30,95  

• Beenham salade  

• Frisse feta salade met wilde perzik 

• Waldorf salade  

• Roseval aardappeltjes met tijm  

• Rollade in een champignon roomsaus 

• Warme beenham met honing mosterd saus 

• Boeren breekbrood 

• Kruidenboter, tapenade, stokbrood 

• Kaasplankje  

Inclusief servies, bestek en servetten 
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Landelijk buffet       Prijs per persoon € 30,95  

 

Koud:  

• Frisse salade met feta, wilde perzik en walnoten 

• Charcuterie: paté met cranberry compote 

• Krabsalade luxe gegarneerd met garnalen, zeevruchten, paling, zalm  

• Vers boeren breekbrood, huisgemaakte kruidenboter, olijven, tapenade  

• Vissalade luxe afgegarneerd met zalm, paling, zeevruchten, garnalen 

Warm:  

• Gebakken zalm met groene asperges en een kruidenroomsaus.  

• Beenham In beenhamklem met honing mosterd saus.  

• Geitenkaas quiche uit de oven 

Inclusief servies, bestek en servetten 

 

 

Hapjes buffet (Amuse schoteltjes)    Prijs per persoon € 30,95  

• Vitello Tonato luxe gegarneerd met kappertjes en tonijn mayonaise 

• Gegratineerde St. Jacobschelpen uit de oven 

• Kip spiesjes Terayaki met sesamzaadjes 

• Gamba spiesjes met pesto en knoflook gebakken.( kan b.v. aangepast worden door 

verse Italiaanse balletjes met Parmezaanse kaas, basilicum saus)  

• Ramaquins met verse vijgen, geitenkaas en honing 

• Visschotel, paling, zalm, garnalen amuse schaaltjes, tonijn tapenade 

• Eendenpaté met cranberry, amuse paté lolly's  

• Rookvlees buidels gevuld met roomkaas 

• Boeren breekbrood, kruidenboter 

Inclusief servies, bestek en servetten 

 

Drie gangen menu      Prijs per persoon € 30,95  

voorgerechten:  

• Carpaccio , rucola, balsamico dressing, pijnboompitjes 

• Verse dag soep met stokbrood en kruidenboter 

• Salade caprese (mozzarella, pijnboompitjes, tomaat)  

 

Hoofdgerechten:  

• Kip met brie en spek uit de oven, verse groente, salade, gebakken roseval 

aardappeltjes 

• Zalm in kruidenroomsaus, groene asperges, gebakken aardappeltjes, verse salade 

• Agnus Burger, verse salade, en frites 

 

Nagerecht:  

• Verse monchou taart met bramen en frambozen 

• Grand dessert, ( diverse zoetigheden (petit-four, bonbons, macarons)  

• Fruit dessert: Vers fruit, vanille ijs en slagroom  
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Activiteiten buitencentrum Almeerderhout 

Op zoek naar De Grote Vijf in de Stadsbossen van Almere – bever 

€ 52,50 per persoon, max. 12 personen 

 
      € 42,50 per persoon (t/m 12 jaar) 
 

Kom speuren naar de bever in de Stadsbossen van 

Almere. In samenwerking met Bever organiseert 

Staatsbosbeheer een kanotocht van 10 km door het 

Almeerderhout. Hierbij gaan we op zoek naar de 

bever, beversporen en beverburchten.  

Met 2-3 persoonskano's varen we door het prachtige 

afwisselende Almeerderhout, het leefgebied van de 

bever. Je krijgt onder andere een burcht te zien en 

hopelijk ook de bever zelf. Natuurlijk verblijven ook 

andere wilde dieren in dit gebied, die hun sporen 

achter laten.  

 

Boswandeling met gids   

€  140,00 per groep, max. 20 personen  

 zakelijk tarief incl. BTW 

Laat je verrassen tijdens een wandeling met de gids door het mooie natuurgebied 

Almeerderhout. Deze 2 uur durende wandeling kan volledig aangepast worden aan uw wensen 

en aan het seizoen. 

Stilte wandeling   

€140,00 per groep, max 20 personen 

zakelijk tarief incl. BTW 

Wandelen met alle aandacht voor het moois wat de natuur te bieden heeft: dat kan in het 

Almeerderhout. Vogelzang, lichtval op het jonge blad, de wind die ruist door de bomen. De 

gids neemt je mee op deze belevingstocht waar het gebruik van je zintuigen centraal staat. 

Een wandeling voor wie de natuur bewust wil beleven en los wil komen van de dagelijkse 

beslommeringen. Minder energiek? Ook voor jou is deze wandeling geschikt, er worden geen 

grote afstanden afgelegd.  
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Met “de Beverbus” door het Almeerderhout 

      € 265,00 per groep (max. 20 deelnemers) 

      incl. BTW 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Natuurwerkdag       

      €17.50 per persoon (dagdeel) 
      Zakelijk tarief excl. BTW 
 
 

 

Ben je opzoek naar een leuke en actieve activiteit voor jouw team? Dan is een Natuurwerkdag 

een activiteit die hierbij aansluit. Je draagt met deze activiteit bij aan het onderhoud van het 

Almeerderhout. Opties zijn om bijvoorbeeld afval in de bospercelen te gaan verzamelen of de 

bosrank te verwijderen in diverse bospercelen. De prijs is inclusief thee en koffie. 

Om de activiteiten goed te starten of af te sluiten zijn er uiteraard diverse mogelijkheden bij 

bosrestaurant Buitengewoon Lekker.  
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Disc Golf     

€7,- per persoon 

 
€4,50 (6 t/m 12 jaar) 

  
Groepen vanaf 10 personen €5,50 per volwassene 

Groepen vanaf 10 personen €4.- per kind  
 

Wat is discgolf? 

 

Discgolf lijkt op het traditionele golf, maar in plaats van stokken en een bal gebruik je een disc 

(frisbee). Op een paal staat een metalen mand (de polehole). Het doel is om de mand met zo 

weinig mogelijk worpen te bereiken. Voor je mag gooien, moet je eerst een vraag 

beantwoorden over de natuur. De bomen, struiken en terreinveranderingen in en op het terrein 

zorgen voor uitdagende en natuurlijke hindernissen. Ga jij je vrienden verslaan met jouw 

natuurkennis? 

We vragen bij discgolf wel een borg per disc, voor grotere groepen is de borgprijs in overleg.  
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Steppen en fietsen             

Prijs in overleg (min. 8 deelnemers) 

Met de wind door de haren Almeerderhout verkennen op de fiets of de step. Er wordt gebruik 

gemaakt van professionele fietsen/steps die geschikt zijn voor sport en recreatie. Op basis van 

beschikbaarheid zal onze gedreven gids u meenemen in de wondere wereld van ons stadsbos. 

Ook mogelijk zonder gids.    

We maken gebruik van een externe partij voor de verhuur van de fietsen en steps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondleiding Stadsbrouwerij de Kemphaan 

Prijs in overleg (min. 8 deelnemers) 

Rondleiding met Proeverij. In de brouwerij worden door de leden van Biergilde Grambrinus 

speciaal bieren gebrouwen volgens traditionele methodes en zoveel mogelijk gebruik makend 

van biologische grondstoffen. In de brouwerij is ook een proeflokaal, waardoor de locatie 

uitermate geschikt is voor rondleidingen en proeverijen. Wilt u meer weten over het maken 

van bier en uiteraard ook de bieren proeven, kom dan zeker langs. Komt u proeven dan zal er 

ook iets te knabbelen zijn. Bij de kleine proeverij worden nootjes geserveerd. Bij de grote 

proeverij worden nootjes en een bittergarnituur geserveerd. 
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Kruidenwandeling   

€ 15,00 per persoon (min. 8 deelnemers) 

Inclusief olie maken 
 

Met een groep gaan we langs bos of plein om kruiden en hun geneeskracht te leren kennen. De 

verschillende kruiden kunnen ook gebruikt worden in de keuken (het is de groente van vroeger!). U kunt 

uw eigen mandje vullen en thuis aan de slag met een lekkere pesto, macaroni, verwerken in cakes etc. 

Van zelf geplukte kruiden een medicinale olie maken. Bijvoorbeeld madeliefjes-olie, weldadig bij 

spierpijn!  

 

Wildplukwandeling    

€ 15,00 per persoon (min. 8 deelnemers) 
 Inclusief boekje 

 

“Ontdek de wondere wereld van wilde groente uit de Natuur. Fytotherapie, ofwel kruidenvakvrouw, Gitte 

de Haas neemt je mee voor een bijzondere wandeling over de eetbaarheid van planten, bloemen, zaden 

en bessen. Stap in de wereld van vroeger waarbij de groente gewoon uit de natuur gehaald werden. We 

plukken kleine beetjes zodat je later nog weet welk soort het is. Een veilige manier om te starten met 

wildplukken en om te leren hoe je omgaat met al deze mooie gaven van Moeder Natuur. De wandeling 

is interactief. We gaan proeven, ruiken, voelen en ervaren. Er is veel aandacht voor het beantwoorden 

van vragen over de kruiden die je onderweg tegenkomt. Nieuwsgierig naar de recepten uit 

(over)grootmoeders tijd? Wandel dan mee! Neem een pen mee. “ 

Kruidensafari 

€17,50 per persoon (min. 10 deelnemers 
max. 20 deelnemers)  

Ontdek Stadslandgoed de Kemphaan met alle kruiden die daar te vinden zijn tijdens een kruidensafari in 

het Almeerderhout. Met de Ecokar ga je op pad met Gitte van Bloemere. Zij is gespecialiseerd in de 

werking van kruiden. Tijdens de rit bespreekt Gitte allerlei planten en bomen en vertelt over 

geneeskunst van vroegere tijden, 'vergeten' groenten en theekruiden. Je leert de beginselen van het vak, 

waar bepaalde planten voor gebruikt kunnen worden én wat je er zelf mee kunt doen op een veilige 

manier. Je maakt een pitstop voor een kopje zelf geplukte kruidenthee. Zo kun je meteen genieten van 

de kracht van Moeder Natuur! 

Omdat we ook gebruik maken van de ecokar zijn wij ook afhankelijk van een gids voor de Ecokar.  
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Prijsbeleid 

Genoemde tarieven gelden op basis van aanvraag en beschikbaarheid. Het buitencentrum 

Almeerderhout behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van 

hetgeen is aangeboden in deze brochure of enig andere vorm van aanbiedingen, offertes etc. 

 

Rondleiding 

Indien u vragen heeft of een geheel vrijblijvende rondleiding wenst, staan wij u graag te 

woord. Om u niet onnodig lang te laten wachten, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken 

met één van onze medewerkers. 

 

Wijzigingen 

Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in de gereserveerde aantallen tot 48 uur voor 

aanvang. Wijzigingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan het buitencentrum. 

almeerderhout@staatsbosbeheer.nl 

Maatwerk 

 

Bovenstaande bedrijfsuitjesarrangementen zijn slechts een voorbeeld van de mogelijkheden. 

We kunnen op maat een passende aanbieding voor je doen. Inclusief catering, 

vergaderruimtes etc. Heb je een specifieke vraag of wens stuur dan een mail naar 

almeerderhout@staatsbosbeheer.nl  

 

mailto:Almeerderhout@staatsbosbeheer.nl
mailto:almeerderhout@staatsbosbeheer.nl
mailto:almeerderhout@staatsbosbeheer.nl

