
Scoutinglandgoed Zeewolde voor recreanten

Of je nu op zoek bent naar een bos- en waterrijke omgeving voor een korte vakantie of naar een unieke  

overnachtingsplaats voor je trektocht, zeil- of fietsvakantie in de Flevopolder: Scoutinglandgoed Zeewolde biedt 

het allemaal. Kampeer op beschutte kampeerveldjes in het bos of aan de oever van het Nuldernauw en  

combineer je verblijf met outdooractiviteiten in de uitgestrekte natuur van het Horsterwold. Scoutinglandgoed 

Zeewolde is het hele jaar geopend.

www.scoutinglandgoed.nl



Een dagje midden in de prachtige natuur van het Horsterwold en aan het water van het  
Nuldernauw met alle ingrediënten voor een actief of juist ontspannen verblijf. Wandelen, fietsen, 
varen of paardrijden. Er zijn eindeloze mogelijkheden om Scoutinglandgoed Zeewolde en de  
omgeving te ontdekken! 

Langer genieten van de prachtige natuur en uitdagende activiteiten? Overnachten behoort ook tot de 
mogelijkheden. Er zijn kampeervelden voor groepen variërend van zes tot zestig kampeerders, ieder 
met een eigen stookplaats. Er is op Scoutinglandgoed Zeewolde uiteraard ook ruimte voor trekkers die 
een nachtje willen kamperen.

Activiteitenaanbod
Scoutinglandgoed Zeewolde biedt in samen- 
werking met diverse partners uit de omgeving een 
aantal actieve activiteiten op Scoutinglandgoed 
Zeewolde. 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

Scoutinglandgoed Zeewolde is een vrij 
toegankelijk natuur- en recreatiegebied. 

Overnachten op het landgoed? Ga naar
www.scoutinglandgoed.nl en bekijk de 
mogelijkheden!

Beleef Scoutinglandgoed Zeewolde

Dagje Scoutinglandgoed
Scoutinglandgoed Zeewolde wordt doorkruist door 
het fietspad van de Nijkerkersluis naar Zeewolde. 
Dit pad maakt deel uit van de knooppuntenroute. 
Vlakbij het Scoutinglandgoed begint een  
mountainbikeroute die ook deels over het  
landgoed gaat.
Het Pionierspad, één van de lange afstands- 
wandelpaden in Nederland, loopt ook over het 
terrein. Vlakbij het Scoutinglandgoed begint 
een wandelroute die door de Stille Kern van het 
Horsterwold gaat. Deze rondwandeling in het 
Horsterwold is uitgeroepen tot één van de veertien 
mooiste boswandelingen van Nederland. 
Over het terrein loopt een ruiterroute die  
onderdeel is van een netwerk van 80 km ruiter- en 
menroutes. Kom ook genieten van  
Scoutinglandgoed Zeewolde en de omgeving!

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!




