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Een unieke en rustige sessie midden in de prachtige natuur of je even helemaal uitleven op het
mountainbikeparcours: het kan op het 40 hectare grote Scoutinglandgoed allemaal.
In een basic setting leent Scoutinglandgoed Zeewolde zich voor uitdagende activiteiten, zoals bushcraft, primitief kamperen en outdooractiviteiten waar u van uw medewerkers het uiterste kunt vragen.
Bent u juist op zoek naar rust, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt bijvoorbeeld terecht in één van onze
primitieve accommodaties. Gewoon weer even met beide benen op de grond en waar nodig stevig in
de klei. Er zijn mogelijkheden voor groepen van vijf tot vijfhonderd personen.

Activiteitenaanbod
Scoutinglandgoed Zeewolde biedt in samenwerking met diverse partners uit de omgeving een
aantal actieve activiteiten op Scoutinglandgoed
Zeewolde. Eigen activiteiten ondernemen, is
uiteraard geen enkel probleem en we bespreken
graag de mogelijkheden voor een arrangement op
maat. Een greep uit het activiteitenaanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diverse wandel- en fietstochten
Vlotten bouwen aan het Nuldernauw
(Leren) zeilen
Ontdekken van de geocaches
Uitdagende mountainbikeroutes en verhuur
van mountainbikes vanaf het terrein
Duurzaamheidstours en expedities
Paardrijden in de bossen
Het water op met de kano
Diverse workshops, zoals outdoorcooking
en survival

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
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Primitief overnachten!
Op zoek naar nóg meer uitdaging? Verblijf één of
meerdere nachten op één van de beschutte
kampeerveldjes in het bos of aan de oever van
het Nuldernauw. Overnachten kan in kleine
gezelschappen, maar ook in grote groepen.
Scoutinglandgoed Zeewolde kan optioneel tenten
verzorgen en vanaf medio 2021 is een verblijfsaccommodatie beschikbaar voor een comfortabele
overnachting.
Offerte op maat
Neem contact op met Scoutinglandgoed BV voor
een offerte op maat. Graag brengen we uw
wensen in kaart om zo uw ideale dag op
Scoutinglandgoed Zeewolde samen te stellen.
Meer informatie via Scoutinglandgoed.nl

