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“Alle kinderen op avontuur in de natuur”, zo luidt de titel van dit plan.

3. Projectomschrijving ‘Avonturenhuis’
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Binnen dit plan slaan Scouting Nederland en Scoutinglandgoed Zeewolde
de handen ineen om kinderen met en zonder een beperking met elkaar
op avontuur in de natuur te laten gaan! Om deze inclusie te bewerkstelligen zal het ‘Avonturenhuis’ op Scoutinglandgoed Zeewolde worden
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Organisatienaam:

Scouting Nederland Fonds

In het ‘Avonturenhuis’ kunnen kinderen zonder beperking en kinderen

Contactpersoon:

Michelle Laagewaard

die vanwege hun beperking niet kunnen kamperen samen overnachten.

E-mail contactpersoon:

Michelle.laagewaard@scouting.nl

Het huis biedt de kans om vriendjes en vriendinnetjes te maken en samen

Telefoonnummer contactpersoon: 0334 96 09 16

spelenderwijs talenten te ontwikkelen. Dit zorgt voor zelfvertrouwen,

Postadres:

Postbus 210, 3830 AE Leusden

3.8

Toekomst en continuïteit

17

begrip voor elkaar, uitwisseling en een groter sociaal netwerk. Belangrijk

Bezoekadres:

Larikslaan 5, 3833 AM Leusden

3.9

Het Avonturenhuis in de publiciteit
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voor kinderen voor wie buiten spelen en het ontmoeten van andere

Website:

www.scoutingnederlandfonds.nl

kinderen niet altijd vanzelfsprekend is. Het ‘Avonturenhuis’ draagt bij

Rekeningnummer:

NL7 5INGB 0674 0932 83

aan een inclusieve samenleving en aan de ontwikkeling van alle kinderen

Ten name van:

Stichting Scouting Nederland Fonds

die er komen kamperen.

KVK-nummer:

41189958

Opgericht:

28 april 2006

ANBI-status:

Ja, in het bezit van een ANBI

Het plan is om in het voorjaar van 2021 het ‘Avonturenhuis’ te gaan

3.10 SWOT-analyse

18

openen. Om dit ook te kunnen halen is er nog ﬁnanciering nodig voor

2

onder andere de aangepaste inrichting en materialen voor kinderen

Het Scouting Nederland Fonds is door Scouting Nederland opgericht

met een beperking. Hiervoor wordt een beroep gedaan op onder

om gelden te verwerven voor o.a. vernieuwende projecten. Voor dit

andere fondsen.

project is Scouting Nederland Fonds dan ook de formele aanvrager.

Alle kinderen op avontuur

in de natuur
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1. Inleiding

Kamperen is de ultieme natuurbeleving voor kinderen. Het is spannend,

Uitgebreid marktonderzoek laat behoefte en uniciteit zien

uitdagend, leerzaam en draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Voor

In 2018 heeft er een uitgebreide marktverkenning plaatsgevonden naar

ieder kind is kamperen een verrijking, waarbij samen met leeftijdsgenoten

de behoefte van het ‘Avonturenhuis’ op Scoutinglandgoed Zeewolde.

wordt geleerd om samen te werken en grenzen te verleggen.

De conclusie van deze marktverkenning, uitgevoerd door HTC Advies,
luidde als volgt:

Kamperen is ook onlosmakelijk verbonden aan Scouting. Het behoort tot
één van de acht activiteitengebieden die scouting kent, namelijk outdoor.

“Er is voldoende ruimte in de markt, de plannen sluiten aan op de

Een ander activiteitengebied van scouting is samenleving. Dit gaat over

marktontwikkelingen en met overnachten in het Avonturenhuis kan een

activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving en de maat-

bedrijfseconomische verantwoorde exploitatie worden gerealiseerd.”

schappij. Omgaan met leeftijdsgenoten die een ander afkomst hebben
of die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Het maakt

Naast deze samenvattende eindconclusie van het onderzoek waren

allemaal deel uit van de kern van scouting.

er nog een aantal conclusies die de behoefte naar dit initiatief
onderstreepten:

Om al deze elementen terug te laten komen heeft Scouting Nederland sa-

•

Met de voorzieningen voor kinderen is het ‘Avonturenhuis’ uniek in het

men met Scoutinglandgoed Zeewolde een nieuw plan bedacht, namelijk

nastreven van inclusie. Dit wordt ook onderstreept door het NSGK

de realisatie van het ‘Avonturenhuis’. Het moet namelijk voor alle kinderen

(Het Gehandicapte Kind) die als partner fungeert in het toegankelijk

mogelijk zijn om op ontdekking te gaan in de natuur, scouts, niet-scouts,

maken van het ‘Avonturenhuis’ voor kinderen met een beperking.

kinderen zonder en kinderen met een beperking. De manier om alle kin-

•

bereiken, door het wegennetwerk van langzaam verkeer-route.

deren deze ervaring te bieden is het ‘Avonturenhuis’; een verblijfsaccommodatie voor zowel kinderen met als zonder beperking, de uitvalsbasis

Het ‘Avonturenhuis’ is voor de doelgroepen op de ﬁets goed te

•

Er zijn weinig soortgelijke voorzieningen in de directe omgeving
(straal 30 minuten ﬁetsen) aanwezig

voor een fantastisch avontuur in de natuur!
•

Het ‘Avonturenhuis’ speelt volledig in op de wens om kinderen meer
naar buiten te laten gaan en daar allerlei leuke activiteiten te
ondernemen

•

Het Avonturenhuis wordt duurzaam gebouwd door middel van
toepassing van zonnepannelen en collectoren, gasloos, inzet van
grijswater voor toiletten en gebruik van veel hout en glas.

•

De plannen van het ‘Avonturenhuis’ sluiten aan op de vraag van de
doelgroep en zijn onderscheidend in het primaire verzorgingsgebied.
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2. De initiatiefnemers

Om het ‘Avonturenhuis’ te realiseren hebben Scouting Nederland en

Het Scoutinglandgoed heeft met Staatsbosbeheer een erfpachtovereen-

Scoutinglandgoed Zeewolde de handen ineengeslagen.

komst van 30 jaar afgesloten voor het gebruik van het terrein, inclusief
de grond waarop het Avonturenhuis gerealiseerd wordt.

Scouting Nederland
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van

Vrijwilligers betrokken bij realisatie en exploitatie

Nederland met ruim 110.000 leden die verspreid door het land in meer

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de realisatie, het beheer en de

dan 1.000 groepen hun activiteiten ondernemen. Scouting biedt al meer

exploitatie van het ‘Avonturenhuis’. Tegen de 50 vrijwilligers zullen straks

dan 100 jaar lang kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding.

meehelpen om het ‘Avonturenhuis’ tot een groot succes te maken. Zij vor-

Doelstelling hierbij is om hen, door het bieden van uitdagende activiteiten,

men gezamenlijk het fundament van het initiatief en zijn van onschatbare

de mogelijkheid te geven zich spelenderwijs te ontwikkelen tot actieve en

waarde. Activiteiten die zij uitvoeren zijn o.a. het beheer en ouderhoud,

betrokken jonge mensen. Buitenleven, natuur en gezondheid zijn daarin

reserveringen, website bijhouden en servicestaf (gastheer/gastvrouw).

verbindende thema’s.
Scoutinglandgoed Zeewolde
Scouting Landgoed Zeewolde is een unieke plek, midden in de natuur,
waar kinderen en jongeren samen uitdagende activiteiten beleven op en
rondom het water en in de natuur. Bijkomstig voordeel is dat Zeewolde
geograﬁsch gezien zeer centraal in Nederland gelegen is. Dat maakt
het voor bezoekers uit het hele land mogelijk om binnen een redelijk
tijdsbestek naar de locatie te komen.

6
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3. Projectomschrijving ‘Avonturenhuis’

3.1 Projectidee
Ontwikkeling en beleving
Het plan is om op het Scouting Landgoed Zeewolde het ‘Avonturenhuis’ te
realiseren. In het Avonturenhuis kunnen kinderen zonder beperking
en kinderen die vanwege hun beperking niet kunnen kamperen samen
overnachten. Het huis biedt de kans om vriendjes en vriendinnetjes te
maken en samen spelenderwijs talenten te ontwikkelen. Dit zorgt voor
zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, uitwisseling en een groter sociaal

kunnen deelnemen. Samen met NSGK en de architecten is gekeken wat

netwerk. Belangrijk voor kinderen voor wie buiten spelen en het ontmoe-

nodig is om de ambitie te verwezenlijken dat alle ruimten integraal

ten van andere kinderen niet altijd vanzelfsprekend is. Het ‘Avonturenhuis’

toegankelijk zijn. In het ontwerp van het Avonturenhuis wordt rekening

draagt bij aan een inclusieve samenleving en aan de ontwikkeling van

gehouden met verschillende vormen van beperkingen. De aanpassingen

alle kinderen die er komen kamperen. De beleving en ontwikkeling die

die nodig zijn ter ondersteuning worden op een dusdanige manier in het

het Scoutinglandgoed kinderen buiten biedt, gaat ook binnen door, in het

ontwerp geïntegreerd dat de maatregelen niet opvallend zijn en een

Avonturenhuis. Het huis stimuleert avontuur: je kunt er van alles leren

bijzondere, uitdagende architectuur krijgen.

over de natuur. Die komt er letterlijk ‘naar binnen’: er zijn grote
openslaande deuren en in elk hoekje valt iets te ontdekken. Er groeit

Duurzaam

een echte boom in het huis met een boomhut om in te slapen en er zijn

Ook de duurzame toepassingen in het Avonturenhuis maken we begrijpe-

vloeren en wanden van glas. Zo kunnen de kinderen de wortels zien

lijk voor kinderen. Door middel van het op een creatieve manier zichtbaar

groeien en bestuderen hoe insecten leven.

maken van de technieken die gebruikt worden en het daarbij behorende
rendement, worden kinderen bewust en enthousiast gemaakt over de

Toegankelijk voor kinderen met een beperking

duurzame leefomgeving van het Avonturenhuis. Hier leren ze niet alleen

Het Scoutinglandgoed en het Avonturenhuis zijn voor iedereen

zelf van, maar als change agent kunnen ze die ervaringen ook mee naar

toegankelijk, ook voor kinderen met een beperking. Op het landgoed komt

huis nemen om de rest van hun gezin te inspireren duurzamer te leven.

deze toegankelijkheid onder meer tot uiting door de verharde paden, de

8
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hellingbaan over de dijk, de gelijkvloerse steiger en minder valide voor-

Onderdeel van Scoutinglandgoed Zeewolde

zieningen in de sanitaire gebouwen. In alle toekomstige voorzieningen

Het Avonturenhuis is onderdeel van Scoutinglandgoed Zeewolde en

wordt er rekening mee gehouden. De toegankelijkheid van het huis is dan

is een onmisbare schakel bij de ontwikkeling van het landgoed. Het

ook van groot belang. Het doel is dat kinderen met een beperking zo veel

Avonturenhuis maakt deel uit van een masterplan waar al de nodige

mogelijk onderdeel zijn van de groep en onbelemmerd aan alle activiteiten

stappen in zijn gezet en al veel ﬁnanciële middelen in zijn gestoken.
9

3.2 Een kijkje in het Avonturenhuis

worden. Door de centrale ligging van het Avonturenhuis is het voor

Geheel integraal toegankelijk

vanzelfsprekende algemene kennis. De wetenschap rondom het thema

kinderen met een beperking heel eenvoudig om met alle andere kinderen

Alle gebruikersruimtes bevinden zich op de begane grond. Een doorlo-

duurzaamheid is een dynamisch proces. Zo zal er ook in de ontwikkeling

aan activiteiten deel te nemen.

pend vlakke vloer zonder drempels met brede gangen en deuren, maakt

van het Scoutinglandgoed altijd met een toekomstgerichte blik naar dit

het gebouw zeer integraal toegankelijk. In het gebouw zijn prikkelarme

onderwerp gekeken worden, waarbij het educatieve element nooit uit

Het ontwerp van het Avonturenhuis

rustruimtes beschikbaar en aan de akoestiek wordt in het gehele gebouw

het oog verloren wordt. Bij technische duurzaamheid gaat het in eerste

Het Avonturenhuis is ontworpen als een boeiend, open en toegankelijk

extra aandacht gegeven. Het integrale karakter van het Avonturenhuis

instantie om een maximaal rendement voor het milieu en de energie

De vijfhoofdfuncties

gebouw, dat ﬂexibel is in gebruik en het avontuurlijke, educatieve en

heeft als doel kinderen met een beperking zo zelfstandig mogelijk deel te

voorzieningen. Waar mogelijk zal ook bij deze, puur functionele

Het Avonturenhuis kent de volgende vijf hoofdfuncties:

duurzame karakter van Scouting benadrukt. Input voor het ontwerp is

laten nemen aan de activiteiten.

toepassing, een educatief component worden toegevoegd.

1. Verblijfsaccommodatie: er zijn slaapvertrekken en er zijn ruimtes

geleverd door de potentiele doelgroepen van scouts, niet-scouts, mensen
Alle avontuur en duurzaamheid onder één dak

Duurzaamheidsmaatregelen

Naast een volledig toegankelijk en multi-inzetbaar avontuurlijk gebouw

•

Compacte gebouwvorm

Het gaat op in het landschap, als een open plek in een bos, waar je

streven we naar een energieneutraal gebouw met een hoge mate van

•

Natuurlijke ventilatie met gebruik van thermiek bij afvoer

nauwelijks het gevoel hebt dat je binnen bent. Het bestaat uit drie com-

duurzaamheid. Het slimme, duurzame, groene dak, is als een deken over

•

Pragmatisch rekening houden met bezonning. Ruime overstekken

pacte volumes onder één dak; hier bevinden zich slaapplekken, sanitaire

de volumes en de open publieke ruimtes gedrapeerd. De glooiende vorm

voorzieningen, een beheerderswoning, keukens en opslag. De ‘open’

en het bijzondere materiaalgebruik (met duurzame dak- en gevelmateri-

•

Hemelwateropvang en lokale inﬁltratie

palletoven, opvang grijswatercircuit en grijpmateriaal (opslag

ruimtes tussen deze volumes zijn publiek toegankelijk en multifunctioneel.

alen) geven het Avonturenhuis uitstraling en laten het op een natuurlijke

•

Grijswatercircuit voor spoeling sanitair

bouwmaterialen en gereedschap)

Afhankelijk van het programma of de groepsgrootte, kan deze ruimte in

manier samenvloeien met de omgeving. Op het voor publiek toegankelijke

•

Energie- en warmteopwekking op het dak

zijn geheel, maar ook in delen gebruikt worden. Gelijktijdig gebruik is goed

dak zal een educatieve route (en klein openlucht auditorium) de bezoeker

•

Deelverwarming op basis van biomassa, lokaal gewonnen

mogelijk: terwijl de ene groep een workshop doet, doet de andere een

inzicht geven in de duurzame maatregelen die getroffen zijn.

•

Veel natuurlijke verlichting

•

Gebruik hernieuwbare materialen

•

Gebruik demontabele bouwtechniek

Het Avonturenhuis wordt een open, voor iedereen toegankelijke
verblijfs- en ontmoetingsplek, midden op het landgoed. Het is
ontworpen als multifunctioneel gebouw.

voor workshops en activiteiten

en zonder beperking.

2. Sanitaire voorzieningen: er zijn toiletten, douches en speciale
aanpassingen voor mensen met een beperking
3. Ontmoetingsplek: er is een kleine kofﬁecorner met terras, een
expositie-/educatieruimte, een receptiebalie en een ScoutShop
4. Energie-cluster (geïntegreerd met ‘sanitair volume’): zicht op

5. Beheergebouw: accommodatie landgoedstaf en backofﬁce
De ligging van het Avonturenhuis

spel. Hierdoor is het gebouw speels en extreem ﬂexibel in gebruik, en

Het Avonturenhuis krijgt een centrale plek op het Scoutinglandgoed.

wordt avontuurlijk en creatief gebruik aangemoedigd. Doordat de gevel

In het Avonturenhuis is de duurzaamheid in twee categorieën te

Het ‘Avonturenhuis’ ligt direct aan de kruising van het hoofdpad, de

afwisselend, open, gesloten of semi-gesloten is, krijgt het gebouw een

onderscheiden: de educatieve en de technische duurzaamheid. Voor

Seawaldallee en het openbare ﬁetspad, de twee centrale assen op het

spannend karakter. Extravert en toch sfeervol. Doorwaadbaar, maar met

beide is het uitgangspunt dat de architectuur en de duurzame

terrein. Door het gebouw dáár te situeren, worden verschillende delen

voldoende privacy. Wie het gebouw ’s avonds van een afstand ziet, wordt

maatregelen in elkaars verlengde liggen en elkaar, waar mogelijk,

van het landgoed verbonden: het grote, onbeschutte kampeerterrein, de

verrast door het interessante spel van licht en donker. Het Avonturenhuis

versterken. De ontwikkelingen rondom dit onderwerp staan niet stil.

kleinere kampeerplekken, het open gebied bij de dijk en het buitendijkse

moet een (inter)nationale ontmoetingsplek worden voor scouts, onderwijs-

Het innovatieve inzicht van vandaag is over een tijd waarschijnlijk

gebied. Dit zorgt voor een goede bereikbaarheid en zichtbaarheid. Door

instellingen, verenigingen, bedrijven, overheden en de vele passanten die

de nabijheid van de groepskampeervelden en het water van het Nulder-

de polder recreatief bezoeken.

bij de zonbelaste gebouwzijden

nauw kan er bij alle activiteiten gebruik van het Avonturenhuis gemaakt

10
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3.3 Doelstellingen

3.4 Doelgroepen en gebruikers

Kwantitatieve doelgroepomschrijving

Kinderen met een beperking
Binnen de plannen van het Avonturenhuis speelt inclusie en toegankelijk-

Voor het Avonturenhuis is de volgende doelstelling geformuleerd:

De doelgroepen van het Avonturenhuis zijn globaal in te delen in de

heid een grote rol. Het moet voor kinderen met een beperking mogelijk

Onderstaand een overzicht van de bezoekersprognose van de komende

volgende drie verschillende groepen.

zijn om samen met hun vriendjes en vriendinnetjes zonder een beperking

vijf jaren.

op ontdekking te gaan in de natuur. Niemand hoeft meer te worden

“Het doel is om voor kinderen en jongeren met en zonder beperking
een breed scala aan activiteiten in het groen mogelijk te maken, zoals

1. De primaire doelgroep van het Avonturenhuis zijn scouts uit binnen-

Doelgroep & Aantallen

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

6.570

7.036

7.537

8.071

8.644

730

782

837

897

960

7.300

7.818

8.374

8.968

9.604

ontmoeten, samen spelen, wandelen, sporten, zeilen en om avonturen in

en buitenland. Zij kunnen gedurende hun Scoutingkamp verblijven

het bos en op/in het water te beleven. Door nadrukkelijk in de natuur en

op Scoutinglandgoed Zeewolde en vanuit het Avonturenhuis

Het Avonturenhuis wordt toegankelijk gemaakt, zodat de kinderen met

Aantal kinderen

op het platteland aanwezig te zijn en zelf dingen te doen en te ontdekken

uitdagende activiteiten ondernemen.

een beperking overal kunnen komen. Er wordt in het Avonturenhuis

zonder beperking

ook vier kamers gerealiseerd die aangepast wordt op het gebruik van

Aantal kinderen

de kinderen met een beperking. Deze wordt ingericht met o.a. een

met beperking

willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jeugd en
jongeren. Het middel om dit te realiseren is het Avonturenhuis, een

2. Kinderen en jongeren die graag buiten willen zijn en avonturen willen

multifunctioneel, duurzaam logeerhuis midden in de natuur op

beleven zijn een tweede doelgroep. Ook zij kunnen gebruik maken van

mobiele tillift, hoog/laagbed en plafondlift. Zo kunnen kinderen zonder

Totaal aantal bezoeken/

Scoutinglandgoed Zeewolde.”

de kampeerterreinen en het Avonturenhuis op het landgoed. Denk aan

beperking en kinderen die vanwege hun beperking niet kunnen kamperen

overnachtingen

scholen en (sport) verenigingen die er hun kampweek willen

samen overnachten.

Enkele (kwalitatieve) doelstellingen c.q. uitgangspunten:

doorbrengen. Maar ook organisaties die vakantie dagen willen

•

De feitelijke realisatie van het Avonturenhuis met 80 gewone

organiseren voor jeugd en jongeren die het om verschillende redenen

Betrokkenheid van de kinderen

slaapplekken en 8 speciﬁeke slaapplekken voor kinderen met

zeer moeilijk hebben.

Input voor het ontwerp is geleverd door de potentiele doelgroepen
van scouts, niet-scouts, mensen en zonder beperking. Het ‘Avonturenhuis’

een (meervoudige) beperking

12

buitengesloten!

3. Daarnaast zal Scouting Nederland in het Avonturenhuis gebruiken als

gaat namelijk inspelen op een behoefte van hen. Wij bedenken het niet

•

Minimaal 10.000 overnachtingen van jeugd en jongeren per jaar;

•

Van deze 10.000 overnachtingen zijn er ongeveer 1.000 van

trainingslocatie en open stellen voor organisaties en bedrijven die de

allemaal voor ze, maar we doen dat samen. Het Gehandicapte Kind heeft

kinderen met een beperking;

doelstellingen van het Scoutinglandgoed onderschrijven en deze mee

hier ook een belangrijke rol in gehad, want zij hebben de kennis en

•

Duurzaamheid is een speerpunt binnen het Avonturenhuis;

willen helpen uitdragen. Zij kunnen het Avonturenhuis bijvoorbeeld

expertise op het gebied van aanpassingen ten behoeve van kinderen

•

Inclusie vindt, overal waar mogelijk, plaats.

gebruiken voor (weekend-) trainingen en bijeenkomsten.

met een beperking.

Alle kinderen op avontuur
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3.5 Samenwerkingspartners

Lokale bedrijven
Gezien de ambitie van het Scoutinglandgoed werken we graag samen

De realisatie van dit project kunnen en willen we niet alleen doen.

met bedrijven in de directe omgeving. Een mooi voorbeeld hiervan is

Scouting Nederland en Scoutinglandgoed Zeewolde zoeken actief de

een lokale dienstverlener in infra en recycling, die nauw betrokken is

samenwerking met andere partijen. Al vanaf het begin zijn er vele

bij de inrichting van het landgoed. Zij doen dat op een bij ons passende,

partijen betrokken die het mogelijk maken onze droom werkelijkheid te

klimaatneutrale manier, rekening houdend met hun footprint. Maar ook

laten worden. Dit zijn, in willekeurige volgorde, de volgende organisaties.

met andere bedrijven en organisaties in de directe omgeving van het
landgoed wordt de samenwerking opgezocht, zoals met IVN en

Overheidsinstanties

Staatsbosbeheer voor het ontwikkelen van natuureducatie op het

De overheid neemt een belangrijke plek in als het gaat om de realisatie

landgoed, een buitensportaanbieder voor avontuurlijke activiteiten

van het Avonturenhuis.

en fruitbedrijf voor het leveren van appels.

•

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

•

Provincie Flevoland

Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)

•

Gemeente Zeewolde

Scouting Nederland betrekt Het Gehandicapte Kind, en meer speciﬁek

•

Waterschap Zuiderzeeland

nog het bureau Toegankelijkheid, bij de realisatie van het Avonturenhuis;

•

Staatsbosbeheer

zij weten als geen ander hoe het huis optimaal toegankelijk voor kinderen

•

Rijkswaterstaat

met een beperking gemaakt kan worden. Samen zetten we de schouders
onder het Avonturenhuis in Zeewolde. Het Gehandicapte Kind doet dit

Onderwijs

onder andere door gerichte wervingsacties onder hun achterban, maar

In samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen betrokken

ook met kennis en expertise over het toegankelijk maken van het Avon-

we ook jongeren. Studenten van onder meer Hogeschool Van Hall

turenhuis. Het Gehandicapte Kind en Scouting Nederland werken al heel

Larenstein, Universiteit van Leiden en Hanzehogeschool Groningen

lang samen. Bij Scouting zijn alle kinderen welkom. Kinderen met en

hebben diverse onderzoeken gedaan en plannen ontwikkeld. De

zonder beperking spelen samen en ontwikkelen zich in de natuur. Zeker

diverse gebieden waar zij zich in verdiept hebben voor het landgoed

tijdens kamperen beleven kinderen de natuur op een ultieme manier. Om

zijn terreininrichting, (water)beheer, bebouwing, duurzaamheid,

ook kinderen en jongeren met een beperking zulke bijzondere ervaringen

educatie, milieu, recreatie en speelelementen.

te geven, willen NSGK en Scouting Nederland samen de bouw van een
Avonturenhuis realiseren. Het hartverwarmende verhaal van Emma laat
zien welk bijzonder effect het samen zijn in de natuur heeft.
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Postcode Loterij
Scouting Nederland is een beneﬁcent van de Postcode Loterij waardoor
Scouting ondersteund wordt om nog meer kinderen in Nederland een
uitdagende vrijetijdsbesteding te bieden waarbij we bijdrage aan hun
ontwikkeling. In 2018 heeft Scouting Nederland een grote bijdrage van
€ 1.650.000,- ontvangen voor de realisatie van het Avonturenhuis omdat
de Postcode Loterij het doel van alle kinderen op avontuur in de natuur
volledig onderschrijft.

3.6 Planning
Het ‘Avonturenhuis’ is een belangrijk onderdeel van Scoutingland
Zeewolde. In het voorjaar van 2015 is het landgoed ofﬁcieel geopend
door Koningin Maxima. Nu is de tijd gekomen om het ‘Avonturenhuis’
daadwerkelijk te gaan realiseren op het Scoutinglandgoed Zeewolde.
Bij voldoende ﬁnanciering zal er gestart worden aan het einde van dit
jaar en kan ‘Avonturenhuis’ in het voorjaar van 2021 gereed zijn en in
gebruik worden genomen. Hier zal ook een feestelijke opening voor
worden georganiseerd, zodat dit unieke natuur- en inclusieproject (en
ook de fondsen en sponsoren) onder de aandacht kan worden gebracht.
Daarna zal er een effectmeting plaatsvinden en kan medio september/
oktober 2021 de eindverantwoording gereed zijn.

3.7 Monitoring, kennisdeling en verantwoording

3.8 Toekomst en continuïteit

3.9 Het Avonturenhuis in de publiciteit

De uitvalbasis voor de avonturen in de natuur, het Avonturenhuis,

Het ‘Avonturenhuis’ is een uniek gebouw: er zijn bijna geen andere

De realisatie van het Avonturenhuis is een mooi avontuur dat veel

wordt gebouwd door een bouw/project team onder verantwoording

plekken in Nederland waar zoveel kinderen met en zonder beperking

mogelijkheden biedt om communicatieacties en -activiteiten op te

van Scoutinglandgoed Zeewolde. Deze projectorganisatie legt

gelijktijdig kunnen overnachten in het groen. Als gevolg hiervan kunnen in

zetten. Voor fondsen die ons willen ondersteunen met de realisatie

verantwoording af en binnen het Scoutinglandgoed Zeewolde wordt de

de toekomst bijzondere nieuwe activiteiten voor jongeren met en zonder

van het Avonturenhuis zijn tal van mogelijkheden om desgewenst in de

(ﬁnanciële) voortgang gemonitord en verantwoord middels jaarrekening

beperking worden georganiseerd op het Scoutinglandgoed. Daarnaast

publiciteit te komen. Zo zoeken we brede publiciteit in de landelijke media,

en projectafrekening. Voor de diverse onderdelen die noodzakelijk zijn

zijn er ook weinig plekken in Nederland waar duurzame bouw nadrukkelijk

middels een radiosport, advertentie in een landelijk dagblad en waar

voor de bouw worden er offertes opgevraagd die met elkaar worden

zichtbaar gemaakt wordt voor jeugd en jongeren.

mogelijk een item op tv.

Bij de bouw van het ‘Avonturenhuis’ zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt

Daarnaast zetten we ook op de middelen binnen Scouting Nederland in,

Alle resultaten, kennis en ervaringen uit het project zullen actief gedeeld

worden van duurzame materialen, zoals hout en glas. Maatregelen op het

zoals een verslag in het Scouting Magazine, op Scouting.nl, social media

worden met geïnteresseerde partijen in Flevoland (en elders). Binnen

gebied van energiebesparing en –opwek zullen worden toegepast om het

en in e-zine @-scout. In de promotieﬁlmpjes, het promotiemateriaal voor

scouting en andere jeugd- jongeren organisaties zal het Avonturenhuis

gebouw zo energiezuinig en duurzaam mogelijk te maken. Zo zullen zon-

Scoutinglandgoed Zeewolde en het Avonturenhuis benadrukken we de

dienen als inspiratie en voorbeeld voor andere projecten. De betrokken

pv installaties worden geplaatst op het dak, zal verwarming plaatsvinden

bijzondere samenwerking met de fondsen. Scoutinglandgoed Zeewolde

architecten en bouwers zullen aandacht vragen in hun beroepsgroepen

middels een pelletkachel en zal toegankelijk zijn voor bezoekers om over

krijgt als uniek project nu al veel aandacht van regionale en landelijke

voor de voorbeeld functie van het Avonturenhuis. Er zal aandacht aan

duurzame maatregelen te leren.

media. De ontwikkeling van het Avonturenhuis maakt het project nog

vergeleken en vervolgens geaccordeerd.

het de bouw en realisatie van het Avonturenhuis worden besteed door
de diverse andere sponsoren met name de Nationale Postcode Loterij.

interessanter.
Er is diepgaand en nadrukkelijk onderzoek gedaan naar de toekomstige
exploitatie en de haalbaarheid daarvan. De cijfermatige uitwerking van de

De verschillende fases tijdens de realisatie van het project kunnen ook

exploitatiebegroting is als bijlage toegevoegd. In ieder geval biedt deze

worden benut voor exposure van onder andere de fondsen. Zo biedt de

ons, in alle redelijkheid, vertrouwen voor een ﬁnancieel gezonde toe-

totale bouwfase mogelijkheden. De locatie van het Avonturenhuis ligt

komst.

aan de doorgaande ﬁetsroute, centraal op het landgoed. Met bedrukte
bouwdoeken geven we weer wat er gerealiseerd wordt en door wie dit
wordt mogelijk gemaakt, zodat iedereen die er langs komt of het landgoed bezoekt ziet wat er gaat komen. Ook gaat er een feestelijke opening
plaatsvinden en tijdens deze opening zijn er ook tal van mogelijkheden
om fondsenbijdragen onder de aandacht te brengen.
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3.10 SWOT-analyse

•

Inclusie realiseren in en om het Avonturenhuis

•

Voorbeeldfunctie van een toegankelijk gebouw voor scouts en

Sterkten
Grote groep vrijwilligers die zich willen inzetten voor het
•

Scouting Nederland en Scoutinglandgoed Zeewolde zijn beide

•

Planning wordt niet gehaald.

professioneel ingerichte organisaties met de nodige ervaring in

•

Financiering blijft onvoldoende om een volledig gebouw te realiseren

soortgelijke projecten
•

Marktonderzoek bevestigd behoefte initiatief (bottum-up)

•

Gedragen door de lokale samenleving en het lokale bestuur

Zwakten
•

Gebouw wordt te veel als Scoutinggebouw gepositioneerd waardoor
andere doelgroepen zich er mogelijk niet in herkennen

Kansen
•

Nog meer kinderen met en zonder een beperking de mogelijkheid
bieden uitdagende activitetiten in de natuur te onderenmen samen
met vriendjes en vriendinnetjes

•

Bijdragen aan de doelen van het SamenSpeelAkkoord, om nog meer
de kans te bieden samen te spelen: www.samenspeelakkoord.nl/nl

•
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Eerste verdieping
NUTS
voorz.

(binnen de bouwperiode)

Huiskamer

Kantoor Werkplaats | TD
Opslag
palletkachel
Opslag

Receptie

Sanitaire
ruimte

Scoutshop

Sanitaire ruimten

Keuken

2 - 4 pers.

Huiskamer
Workshops

•

kan verplichtingen niet nakomen.

Begane grond

2 pers.
Miva

2 pers.
Miva

8 - 16 personen

2 - 4 pers.

3 - 6 personen

3 - 6 personen
2 pers.
Miva

2 pers.
Miva

Opslag

Techniek
8 - 16 personen

Sanitair

Avonturenhuis en inclusie

Tijdens de bouw gaat een bedrijf betrokken bij de bouw failliet of

Huiskamer
Workshops

Ondersteuning van Het Gehandicapte Kind i.v.m. toegankelijkheid

2 - 4 pers.

3 - 6 personen

Bedreigingen

Sanitair

Avonturenhuis’

Sanitair

•

niet scouts - inspiratie

Sanitair

•

Plattegronden

Sanitair
Huiskamer
Workshops

2 - 4 pers.
Huiskamer
Workshops

2 - 4 pers.

2 - 4 pers.

Sanitair

2 - 4 pers.

2 - 4 pers.

2 - 4 pers.

Aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

Alle kinderen op avontuur
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