
Scoutinglandgoed Zeewolde voor evenementen

Evenementen van 100 tot 10.000 bezoekers op een prachtige locatie, midden in de natuur en aan het water van 

het Nuldernauw: op Scoutinglandgoed Zeewolde is het mogelijk! Van intiem tot groots en van muzikaal tot  

avontuurlijk. De infrastructuur is geoptimaliseerd voor alle soorten evenementen en de verschillende  

evenementenvelden zijn schaalbaar ingericht. Ontdek de mogelijkheden van Scoutinglandgoed Zeewolde 

voor jouw evenement!

www.scoutinglandgoed.nl



Evenementen voor Scoutingorganisaties én voor niet-Scoutingorganisaties: het kan op het 40 
hectare grote Scoutinglandgoed allemaal. Het terrein is optimaal schaalbaar en voorzien van 
alle infrastructuur en faciliteiten voor één- en meerdaagse evenementen, van klein tot groot.

In een basic setting leent Scoutinglandgoed Zeewolde zich voor uitdagende activiteiten, zoals  
bushcraft, primitief kamperen en outdooractiviteiten waar je van je bezoekers het uiterste kunt vragen. 
Liever een festival, congres, manifestatie of combinatie van dat alles? Samen gaan we deze  
uitdaging graag aan!

Evenementenvelden
Scoutinglandgoed Zeewolde is qua logistiek, 
faciliteiten en infrastructuur optimaal ingericht voor 
evenementorganisatoren:. De evenementen- 
velden binnen- en buitendijks bieden  
mogelijkheden voor evenementen vanaf 100 
personen. Door de schaalbaarheid van het terrein 
behoren evenementen tot zo’n 10.000 personen 
tot de mogelijkheden. 

 Scoutinglandgoed Zeewolde
 Nulderpad 5 • 3896LV Zeewolde
  Postbus 40 • 3830 AA Leusden 
tel  + 31 (0)33 496 09 31
e-mail  info@scoutinglandgoed.nl
web  www.scoutinglandgoed.nl

Offerte op maat
Neem contact op met Scoutinglandgoed BV voor 
een offerte op maat. Graag brengen we uw  
wensen in kaart om zo uw evenement op  
Scoutinglandgoed Zeewolde samen te stellen.

Meer informatie via Scoutinglandgoed.nl

Beleef Scoutinglandgoed Zeewolde

Outdooractiviteiten
Op het Scoutinglandgoed en in de omgeving is 
er van alles te doen! Het gebied is geschikt voor 
uitdagende outdooractiviteiten, van mountain-
biken tot zeilen en van hikes tot kanotochten. Een 
evenement met actieve elementen is mogelijk en 
samen met enkele partners uit de omgeving biedt 
Scoutinglandgoed Zeewolde een uitgebreid pakket 
aan activiteiten.

Primitief overnachten!
Meerdaagse evenementen? Geen probleem!  
Bezoekers kunnen in tentjes verblijven op kleine 
en beschutte kampeerveldjes of op één van de 
grotere ‘subkampen’. Tot 1.500 personen zijn 
permanent voorzieningen aanwezig die kunnen 
worden opgeschaald voor grotere evenementen. 
Vanaf medio 2017 is een verblijfsaccommodatie 
beschikbaar voor een comfortabele overnachting; 
ideaal voor de kleinere evenementen.

Over Scoutinglandgoed Zeewolde

Scouting Nederland heeft in natuurgebied het Horsterwold, 

aan de oevers van het Nuldernauw, Scoutinglandgoed 

Zeewolde gerealiseerd. Kinderen en jongeren ondernemen 

op Scoutinglandgoed Zeewolde uitdagende activiteiten in 

de natuur en op en rond het water. Op het terrein  

organiseren Scoutinggroepen uit binnen- en buitenland hun 

zomer- en weekendkampen. Ook bedrijven, scholen en 

andere clubs zijn van harte welkom.  

Op het Scoutinglandgoed Zeewolde kun je elkaar  

ontmoeten, je grenzen verleggen en avonturen beleven  

die je een leven lang bijblijven!




