
Origineel Bedrijfsuitje?
 Kom eens werken in de natuur!
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Nederland werkt. Geld verdienen is belangrijk, we richten er 
ons land en leven mee in. Recreëren vinden we ook 
belangrijk. Ontspanning als tegenwicht voor werkdruk. 
Sporten, fietsen, wandelen. Het liefst in een groene 
omgeving. 
Onze natuur heeft echter ook onderhoud nodig. Subsidies 
zijn doorgaans niet toereikend en bij bezuinigingsrondes is 
“ons groen” al snel in beeld. 
Met een bedrijfsuitje bij Landbeleven kunt u als bedrijf of 
vereniging een steen bijdragen door te komen werken in 
het landschap.

Deze activiteit wordt aangeboden in samenwerking met

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt 
natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat 
het er goed leven is. Daarnaast organiseren zij allerlei activiteiten 
om natuur & landschap te beleven.
Het landschap beheert meer dan 5100 hectare natuur en biedt 
haar diensten ook aan andere terreineigenaren aan. Zo is er 
altijd wel natuur in de buurt waar u met uw bedrijf aan de slag 
kunt!
Dit beperkt niet alleen het vervoersprobleem tot een minimum, 
het verhoogt voor de meeste mensen ook de betrokkenheid.

Stoer, gezond en gezellig

Werken in de natuur 
Landschappelijk verantwoord ondernemen

Ook al wordt er alleen met handgereedschap gewerkt (geen 
motoraandrijving = veiligheid), werken in het landschap is 
fysiek gezien een gezonde, stoere en gezellige bezigheid. 
Samen een boom vellen en kortzagen schept een band en 
direct het eerste resultaat kunnen zien werkt bevredigend.
En planten en dieren zijn er blij mee als de rust uiteindelijk is 
weergekeerd!

Prijzen werken in de natuur (10-40 personen -
andere aantallen in overleg)
Landbeleven verzorgt ook graag een lunch, koffie met iets 
lekkers of eten ter afsluiting.
Werken in de natuur
Rondleiding vooraf
Lunch                        
Koffie in ‘t veld         
Barbecue*
Pizza’s & pasta’s*
   prijzen ex BTW
* afhankelijk van mogelijkheden/toestemming ter  plekke

€ 16,50 tot € 37,50 p.p.
€ 100 per groep
vanaf € 12,00 p.p.
€ 4,50 p.p.
vanaf € 17,50 p.p.
z.o.z. onder pizzaoven
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Mobiele pizzaoven
Ter aanvulling op uw bedrijfsborrel of -uitje kunt u bij 
Landbeleven een mobiele pizzaoven huren.
Deze oven wordt op hout gestookt en de pizza’s worden 
rechtstreeks op de stenen gebakken. Dit geeft de pizza’s 
een speciaal karakter.
De pizza’s hebben een doorsnee van ca. 20 centimeter en 
de afbaktijd per pizza bedraagt 1,5 tot 2 minuten.
Wanneer men zelf de eigen pizza belegt ontstaat een 
gezellig en dynamisch groepsproces. Wij bakken de pizza’s 
verder voor u af.
Naast pizza kan ook brood worden afgebakken en zijn 
extra’s als Italiaanse salades verkrijgbaar. Vraag eens naar 
de mogelijkheden: het product pakket is constant in 
ontwikkeling.

Prijzen Pizzaoven
U huurt de mobiele pizzaoven voor € 115,00 per dagdeel 
inclusief transport, hout en kok.
Per pizza betaald u vervolgens € 3,65 onafhankelijk van 
het beleg. U dient minimaal 20 pizza’s af te nemen. 
Prijzen exclusief BTW

Stadswandelingen en natuurexcursies
Landbeleven organiseert ook stadswandelingen en 
natuurexcursies. Dit kan een leuke aanvullende activiteit 
zijn vooruitlopend op een bedrijfsetentje of werken in het 
landschap. Het is ook een goede manier om de eigen 
omgeving beter te leren kennen of om bijvoorbeeld meer te 
weten te komen over het ontstaan van lokale economieën.
De mogelijkheden zijn legio maar afhankelijk van de locatie.  
Daardoor is de exacte inhoud niet te beschrijven, maar 
daardoor ook in onderling overleg te bepalen!

Prijzen wandeling of excursie
U boekt een stadswandeling of natuurexcursie van ca. 1,5 uur 
vanaf 6 personen voor € 62,00 tot een maximum van € 145,00 
voor een groep van maximaal 25 personen. 

Prijzen exclusief BTW

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden via e-mail op 
info@landbeleven.nl of telefonisch via 06-81447090

Over Landbeleven: Landbeleven organiseert excursies en activiteiten op het gebied van cultuur(historie) en natuur. In de vorm    
 van bedrijfsuitjes biedt Landbeleven activiteiten aan die hierop aansluiten.
Deze PDF geeft een overzicht van de huidige mogelijkheden. Kijk op de website www.landbeleven.nl voor een actueel overzicht.
De beschreven activiteiten kunnen zowel los als in combinatie geboekt worden.

Naast het standaard aanbod van Landbeleven denken wij graag met u mee om uw bedrijfsuitje in zijn totaliteit tot een succes te 
maken. Dit betekent ook meedenken met eventuele activiteiten die u organiseert buiten Landbeleven om, zoals een logische 
programmering, locatie keuze en vervoer.

De uiteindelijke inhoud van de dag wordt in onderling overleg vastgesteld. Dit houdt tevens in dat de in deze folder genoemde 
prijzen indicatief zijn en dat u uiteindelijk een op maat gesneden aanbieding ontvangt.
Combinaties van programmaonderdelen kunnen leiden tot verlaging van de vermeldde tarieven.
Voor meer informatie neemt u contact op via email op info@landbeleven.nl of telefonisch via 06-81447090
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