
Scoutinglandgoed Zeewolde voor Scoutinggroepen

Scoutinglandgoed Zeewolde is een splinternieuw Scoutingterrein aan de oevers van het Nuldernauw en midden 

in het prachtige natuurgebied het Horsterwold. Op zoek naar een unieke locatie om te kamperen met je speltak, 

groep of regio? Scoutinglandgoed Zeewolde biedt het hele jaar volop mogelijkheden voor een uitdagend en 

actief verblijf op het terrein en in de omgeving. Ontmoet andere scouts, verleg je grenzen en beleef avonturen 

die je een leven lang bijblijven!

www.scoutinglandgoed.nl



Kamperen op beschutte kampeerveldjes in het bos of op aan de oever van het Nuldernauw, 
uitdagende outdooractiviteiten en nieuwe avonturen beleven: het kan op het 40 hectare grote 
Scoutinglandgoed volop. Struinen door de uitgestrekte bossen van het Horsterwold, een zeil-
hike naar Scoutcentrum Harderhaven of de eilanden in de randmeren maken, een bezoekje aan 
Walibi, Amsterdam of Lelystad brengen; het kan allemaal!

Er zijn kampeervelden voor groepen variërend van zes tot zestig kampeerders, ieder met een eigen 
stookplaats. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor grotere groepen tot 500 personen, bijvoorbeeld voor 
activiteiten met de hele Scoutinggroep of -regio.

Scoutinglandgoed Zeewolde is een Scouting Labelterrein. Dit label is een keurmerk voor kampeer- 
terreinen. Dit houdt in dat er op het terrein voldoende ruimte en mogelijkheden voor Scoutingactiviteiten 
zijn, dat je er andere scouts kunt ontmoeten en dat er voldoende toegankelijke  
natuur op het terrein en in de omgeving is.

Activiteitenaanbod
Op het Scoutinglandgoed en in de omgeving is er 
vanalles te doen! Je kunt activiteiten reserveren 
via de kampstaf of aansluiten bij een activiteit die 
regelmatig wordt georganiseerd op het terrein zelf, 
zoals een gezellige kampvuuravond. Een greep uit 
de activiteiten die je kunt ondernemen:

• Diverse hikes op het land en het water
• Vlotten bouwen aan het Nuldernauw
• Ontdekken van de geocaches op het land-

goed
• Fietstocht naar Zeewolde
• Uitdagende mountainbikeroutes en verhuur 

van mountainbikes vanaf het terrein
• Kampvuuravonden
• Zwemmen in het subtropisch zwemparadijs
• Paardrijden in de bossen
• Het water op met de kano
• Op expeditie in het Horsterwold en de  

Stille Kern
• Een dagje pretpark, klimbos of andere  

outdooractiviteiten
• Uitjes naar de stad, bijvoorbeeld Harderwijk, 

Almere, Amersfoort en Amsterdam

 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

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!

Tarieven en reserveren
De tarieven van Scoutinglandgoed Zeewolde zijn 
inclusief toeristenbelasting en btw. Het gebruik van 
alle faciliteiten is eveneens inbegrepen.
 
Voor 2020 zijn de prijzen: 
Leden  Niet-leden Toeristenbelasting 
€ 4,25 p.p.p.n. € 6,75 p.p.p.n € 1,15- p.p.p.n
Liggeld schepen: tot 15 meter gratis, vanaf 15 meter € 12,- p.n.

Check de website voor de meest recente prijzen.

Reserveer via Scoutinglandgoed.nl

Beleef Scoutinglandgoed Zeewolde




