
 
 
  

Avonturenhuis Inventaris 
 

Help mee aan een unieke plek voor alle jeugd en jongeren! 
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Voorwoord 
 

Welkom 
 
Doe mee en bouw mee voor een uniek avontuur in de natuur! 
 
Aan het Nulderpad in de gemeente Zeewolde, gelegen in het Hosterwold en aan het Nuldernauw ligt 
het Scoutinglandgoed Zeewolde. Het Avonturenhuis ligt op het duurzaam ingericht terrein met 
mogelijkheden voor activiteiten zowel op het land als in en op het water,  De uitvalbasis voor alle 
kinderen en jongeren met en zonder beperking om samen avonturen te beleven. Ze kunnen 
gezamenlijk overnachten, spelen en vanuit het Avonturenhuis avonturen beleven in de natuur. Het 
gaat hierbij om een brede doelgroep, kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar afkomstig van scouting, 
(sport) verenigingen, scholen, sociaal-maatschappelijke organisaties en bedrijven.  
 
We zijn nu vol bezig om de inventaris van het Avonturenhuis aan te schaffen.. Op de volgende 
pagina's geven we een impressie en ook heel concreet aan wat we nodig hebben.  
We doen een beroep op u om ons te helpen en deel te worden van de realisatie van het unieke 
Avonturenhuis!  
 
Scoutinglandgoed Zeewolde is een initiatief van Scouting Nederland om een plek in de natuur te 
maken waar het mogelijk is om uitdagende (meerdaagse) activiteiten voor met name jeugd en 
jongeren, scouts en niet-scouts uit binnen en buitenland te organiseren. De bouw van het 
Avonturenhuis maakt onderdeel uit van het masterplan van de vereniging Scouting Nederland om 
Scoutinglandgoed Zeewolde te ontwikkelen tot een vernieuwende, duurzame en inspirerende 
ontmoetingsplek voor jeugd en jongeren met internationale uitstraling. Het Avonturenhuis is gecreëerd 
door TOMDAVID en Most Architecture en de realisatie is in volle gang. We werken hierbij samen met 
zeer veel verschillende partners met maar één doel voor ogen, het realiseren van een mooie plek voor 
jeugd en jongeren zodat zij op Avontuur in de natuur kunnen! 
 
Daarnaast streven we er in het bijzonder naar om ook activiteiten te organiseren in het Avonturenhuis 
die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie in Zeewolde en het omliggende gebied. Denk 
bijvoorbeeld aan activiteiten die jong en oud samenbrengen of lokale jongeren met verschillende 
sociale en culturele achtergronden. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten voor de (sport) 
verenigingen, scholen en de organisatie van activiteiten voor kinderen uit arme gezinnen vanuit 
Zeewolde.  
 
Kortom uw hulp is van harte welkom! 
 
Peter Messerschmidt 
directeur/bestuurder 
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Scoutinglandgoed Zeewolde centrale ligging in Nederland  
 

 
 
Plattegrond Scoutinglandgoed Zeewolde 
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Waar start het avontuur 
 
Het Avonturenhuis is zo ontworpen dat de natuur als het ware ‘naar binnen komt’ en je naar buiten 
trekt. Met grote openslaande deuren naar buiten waar kinderen en jongeren in ieder hoekje iets 
nieuws kunnen ontdekken, binnen én buiten. Om veel activiteiten goed te kunnen uitvoeren wordt het 
Avonturenhuis een duurzaam en multifunctioneel gebouw.  
Het gebouw bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Verblijfsaccommodatie met 72 gewone slaapplekken en 8 specifieke slaapplekken voor 
kinderen met een (meervoudige) beperking. Deze slaapplekken voor de kinderen met een 
beperking zijn verdeeld over 4 kamers met elk 2 slaapplekken en aangepaste (sanitaire) 
voorzieningen; 

2. Ontmoetingsplek bestaande uit een expositie- en educatieruimte, shop, een koffie/water hoek, 
een receptiebalie; 

3. Onderdeel voor (internationale) servicestaf en backoffice, waaronder 8 slaapplekken 
4. Speelruimtes en sanitaire voorzieningen; 

 
Duurzaamheid  

 
Spelenderwijs wil Scouting kinderen en jongeren laten ontdekken wat het betekent om zuinig te zijn 
op hun omgeving. Het Avonturenhuis speelt een belangrijke rol in het zichtbaar en tastbaar maken 
van bijvoorbeeld duurzaam energiegebruik. In het energiecluster kan men de opslag van warmwater 
en energie zien, de opwekking van zonnecollectoren en panelen. Toiletten worden gespoeld met 
grijswater. Allemaal ervaringen die kinderen mee naar huis nemen en van leren. 
 
 
Een overzicht van mogelijkheden aan duurzaam bouwen die worden overwogen.  
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Plattegronden 
 
Figuur 1 Begane grond beneden verdieping 

 
Figuur 2 1e verdieping, bestemd voor (internationale) servicestaf en workshops 
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Inrichting 

Sfeer 
 
Het Avonturenhuis wordt de uitvalbasis om avonturen in de natuur te beleven. En tegelijk breng je de 
natuur met je mee naar binnen. Het gebouw zelf is al van veel hout, glas en staal gemaakt en de 
inrichting van het Avonturenhuis gaat daar zoveel mogelijk bij aansluiten.  
 
 

   
Sfeerimpressie inrichting Avonturenhuis  
 
 
 

INFORMATIE 
 

Slaapkamers 

In het Avonturenhuis komen 21 slaapkamers, 18 kamers op de begane grond en  
3 kamers op de bovenverdieping.  

 
De kamers zijn als volgt verdeeld: 

1. 10 kamers met 2 bedden op de vloer en 2 bedden op hoogte 
2. 4 kamers met 2 bedden met eigen sanitair (voor oa mensen met een beperking) 
3. 4 kamers met 3 bedden op de vloer en 3 bedden op hoogte 
4. 1 kamer met twee lossen bedden op de vloer 
5. 2 kamers met 4 bedden op de vloer en 4 bedden op hoogte  

 
De kamers zullen flexibel worden gebruikt. Daarom zullen de bedden opklapbaar zijn. Uiteraard is het 
de bedoeling om de kamers robuust te maken zodat zowel kamer als meubilair tegen een stootje 
kunnen. 
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Slaapkamers, wat hebben we nodig?  

1. 38 Stapelbedden: bedformaat 90 x 200 cm, opklapbaar, uitgevoerd in staal en hout   
 
2. 76 Lattenbodems: behorende bij het bed 90 x 200 cm uitgevoerd in hout 
 
3. 38 Afdekplaten bed voor lattenbodem: plaat voorzien van gaten die onder de latenbodem 

komt om te voorkomen dat lattenbodem snel stuk gaat, formaat 90 x 200 cm, uitvoering hout 
 

4. 72 Matrassen: behorende bij het bed 90 x 200 cm, 15 cm dik,  
Materiaal schuim, voorzien van plastic hoes en anti-allergie.  
 

5. 72  Kussens: behorende bij het bed. Formaat 60 x 70 cm.  
Materiaal: katoen/synthetisch met anti-allergie 

 
6. 21 Gordijnen: formaat, gehele breedte wand met raam, van boven tot onder het raam. 

Materiaal: verduisterend. Kleur: passend bij huisstijl Scoutinglandgoed.  

 
7. 21 Gordijnrails: standaard rail over het plafond, gehele breedte wand met raam.  

 
8. 21 Plafondlampen 

 
 
 
 

 
 
 
 

9. 38 Bagagerekken: per set bedden een bagagerek of kist of element  

 
 
 
 
 
 
 

 
10. 21 Kapstokken, plank met haken voor aantal personen per kamer (Gadarobevoorzieningen 
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Slaapkamers met eigen sanitair voor mensen met een lichamelijke beperking  

1. 8 Bedden: formaat 90 x 200 cm, hoog/laag verstelbaar, uitgevoerd in staal en hout, met 
papagaai 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. 8 Matrassen: behorende bij het bed 90 x 200 cm, 15 cm dik, materiaal schuim, voorzien van 
plastic hoes en anti-allergie.  

 
3. 8 Kussens: behorende bij het bed. Formaat 60 x 70 cm.  

Materiaal: katoen/synthetisch met anti-allergie 

 
4. 4 Gordijnen: formaat, gehele breedte wand met raam, van boven tot onder het raam. 

Materiaal: verduisterend, rustiek 

  
5. 4 Gordijnrails: standaard rail over het plafond, gehele breedte wand met raam.  

 
6. 4 Plafondlampen: zie sfeerimpressie en plaatjes bij punt 8 Slaapkamers 

 
7. 2  Toiletten voor invaliden met beugels en alarmsysteem 

 
8. 1 Tillift: mobiel door meerdere gasten te gebruiken  

 
9. 4 Bagagerekken  

 
 

 
 
Huiskamers (workshopruimten) impressie 
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HUISKAMERS (WORKSHOPRUIMTEN) 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Impressie van één van de huiskamers 

 
1. 3 Lange, robuuste tafels op wielen lengte 370 x breedte 90 x hoogte 77 cm

 
 

2. 12 Kleine, robuuste tafels op poot lengte 37 x breedte 37 x hoogte 73 cm.

 
 

3. 30 Stoelen bij lange tafels  
 

 
4. 36 Stoelen bij kleine tafels 
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5. 3 Smartboards en 3  beamers met scherm, geluidinstallatie en ander toebehoren 

       
 

6. Kapstok, verrijdbaar  
 

     
 

7. Verlichting  
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Receptie – Landgoedshop – Koffiecounter 

  
 
 

Receptie (balie) & Landgoedwinkel 
 

Koppelbare kassa- , ontvangst- en afgiftebalie. De balies zijn verrijdbaar en koppelbaar. 
 

1. Kassa meerdere omzetgroepen,  
koppeling barcodescanner en voorraadbeheer 
 

2. 2 Pinapparaat, mobiel 
 

3. 2  Barcodescanners 
 

4. 3 Laptops 
 

5.  2 Printer 
 

6. Verlichting 
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Kluiskast 

Koffiecounter 
 

1. Koffie machine met kannenfunctie 
Meerdere soorten koffie 
Warme en koude dranken 
Snel koffie kunnen zetten 
 

2. Afruimwagens 
 

3. Koelkast (Flessenkoelkast) hoog model 
 

4. Frisdrank machine 
 

5. Snoepmachine  
 

 
 
 

Hal 
 

1. Kluiskast  
 

2. Fietspomp (elektrisch)  
 

3. Droogloopmatten bij in-, en uitgangen  
 

4. Blusmiddelen  
 

5. Verlichting 
 
 
 

Facilitair algemeen 

 
1. WIFI-versterkers 

 
2. Sleutelkluis  

 
3. Stofzuigers  

 
4. Linnenkar 

 
5. Afvalbakken (in alle ruimtes)  

 
 

  

Flessenkoelkast 

Frisdrank machine 

Snoepmachine 
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PANTRY – HUISKAMER voor medewerkers en vrijwilligers  

1. Keukenblok met wasbak en mengkraan 

 
 

2. Magnetron 
 

3. Inductie kookplaat 
 

4. Koel- vrieskast 
 

5. Afzuigkap  
 

6. Klein ??????? (Afwasmachine) 
 

7. Koffiezetapparaat  
 

8. Eettafel voor 6 tot 8 personen 
 

9. 8 Stoelen 
 

10. Klein keuken materiaal  
 

11. TV-Scherm 
 

12. Sfeer verlichting aan de wand en plafond verlichting 
 

13. Blusmiddelen  
 

14. (afsluitbare) Kastruimte 
 

 
Sfeerimpressie keuken   
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KEUKEN EN HORECA 
 

1. Koelwerkbank 3 deuren, motor rechts, 230 V, Kronus 
2. Magnetron met muurbeugels, Sharp R-25AM 2100 W, 230 V 
3. RVS maatwerk spoeltafel L  
4. Horeca mengkraan Solide met 1-hendel / elleboogbediening 
5. Dubbelwandschap RVS maatwerk L  
6. 2 Rational Steamers met bakken 1/1 SCC101E 5 Senses incl onderstel, 360V 
7. RVS afzuigkap voor boven steamers 
8. Verrijdbare werktafel 1400 mm, Roeder, 2 geremde zwenkwielen en 2 ongeremd 
9. 2 Keramische kookplaten 4 vlaks BK7EVC4, Roeder 360V 
10. Keramische kookplaat 2-vlaks, BK7EVC2 360V  
11. Bakplaat, elektrisch Roeder 360V 
12. Friteuse, elektrisch Roeder 360V 
13. Afzuigkap Eiland model voor boven kookplaten  
14. Bain-marie wagen CaterChef 3/1 GN. 230V  
15. Vrieskast, 2 deurs, Kronus, 230V 
16. Koelcel (zonder vloer met dakunit) 2260x1660x2480 (bxdxh)  
17. Rekwerk t.b.v. koelcel, aantal etages 4, 460x1640mm (dxh) 
18. Rekwerk, Fermostock, aantal etages 4, 1800x560x1640 mm (bxdxh) 

ca 3000x750x900mm (bxdxh) 
19. Voorspoeldouche Vaatwasmachine 1-puntsbaldmontage met tussenkraan  
20. Afvalcontainer met dolly Rubbermaid  
21. Vaatwasmachine, doorschuif 
22. RVS Afzuigkap spoelkeuken, 360V, Roeder, 2 wasprogramma’s 
23. Afvoertafel spoelkeuken met kordgeleiding, RVS, 1600x750x900 mm (bxdxh) 
24. Bestek sorteerbak met RVS frame, dubbele uitvoering  
25. Afzuiginstallatie 
26. Verlichting 
27. Blusmiddelen 
28. Torkrolhouders, Santino 

 

KEUKEN EN HORECA, KLEIN MATERIAAL 
 

1. Rolapparaat voor plastic- en aluminiumfolie  
2. Voedsel thermometer  
3. Aanzetstaal 
4. Koksmes  
5. Vleesvork  
6. Dunschiller  
7. Eiersnijder  
8. Platen mes  
9. IJsknijper  
10. Knoflookpers  
11. Liniaal 50 cm  
12. rvs Krabber 
13. Schaar  
14. Pollepels  
15. Schuimspanen  
16. Deegroller  
17. Frituurspaan  
18. Spatel kunststof  
19. Garde rvs 30 en 40 cm  
20. Maatbeker rvs inhoud ½ en 1 liter  

Rol apparaat voor folie 

Aanzetstaal 

Bestekbak 

Voorspoeldouche 

Combi steamer 
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Pizza oven outdoor 

21. Blikopener bankmodel Kurkentrekker 
22. Bekken rvs met voet 5 liter Afruimbak 
23. Bolzeef rvs klein en groot  
24. Trechter 
25. Vergiet rvs 30 en 40 cm 
26. Emmer rvs 5 en 10 liter  
27. Braadslee 40x60 cm  
28. Koekenpan plaatstaal  30 cm 
29. Omeletten pan plaatstaal,  28 cm  

30. Pan met deksel rvs 2 – 3 – 10 – 15 liter  

31. Steelpan rvs 1 en 2 liter   
32. Gastronormbakje rvs 10 cm diep - 1 – 2 – 3 – 5 – 6 liter  
33. Snijplanken, set (HACCP) 
34. Rational RVS bak geperforeerd en gewoon 1/1 GN 150 mm. diep  
35. Rational RVS bak geperforeerd en gewoon 2/1 GN 100 mm. diep  
36. Rational RVS bak geperforeerd en gewoon 1/2 GN 65 mm. diep  
37. Rational RVS bak geperforeerd en gewoon 1/2 GN 100 mm. diep  
38. Rational RVS bak geperforeerd en gewoon 1/1 GN 150 mm. diep  
39. Rational RVW bak – 1/1 GN 40 mm diep  
40. Serveerschalen en broodmanden 
41. 3 volledige Serveerbestek set 
42. Voor 100 personen borden, mokken, soepkommen, schaaltjes 
43. Voor 100 personen bestek (eetlepels, vorken, messen, koffielepels, 

gebaksvorken) 
44. Vleestangen 
45. Voor 100 personen koffiekoppen en -schotels, theeglazen suikerpotten 

en roomkannetjes 
46. Peper en zoutstellen 

 
 
Buiten rondom het Avonturenhuis 
 

1. 17 Picknickbanken  
 
 

   
 

2. Straatwerk, uitgevoerd in verschillende kleuren klinkers met banden en goten 
 

3. Afvalcontainers voor papier/karton, pmd, restafval, as, glas  
 

4. (Beuken) bomen en struiken  
 

5. 10 Vlaggenmasten  
 

6. Fietsen rekken voor 100 fietsen  
 

7. Elektrische laadpalen fiets en auto 
 

8. Watertappunt    
 
 
 
 
 
 
 

Blikopener 
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Toekomst 
Meerwaarde 
 
Scoutinglandgoed Zeewolde zou nooit compleet zijn zonder een visie op de toekomst en de manier 
om de jeugd  blijvend aan ons te binden. Dat doen we niet alleen door het aanbieden van gave 
activiteiten maar ook om blijvend te werken aan de faciliteiten en deze steeds af te stemmen en te 
vernieuwen. 

 
Terreininrichting 

• Kampvuurkuil 

• Steiger met verlichting en zwemtrappen  

• Vlaggenmasten 

• Verlichting langs wegen  

• Pionierhout  
 
 

Waterspelmateriaal  

1. Lelievletten  
2. SUPS 
3. Waterfietsen  
4. Kano’s  
5. Kajaks 
6. Aquarollers (variant op de waterballen)  
7. Reddingsvesten volwassenen & kinderen 

 

Spelmateriaal  

1. Leskist waterkwaliteit  
2. Leskist Tiny Forest ranger  
3. Natuurontdekkist 
4. Leskist bodembieren  
5. Buitenlesbox  
6. Klimgordels  
7. Klimschoenen  
8. Klimlijnen 
9. Volleybalnet met staanders  
10. Kegels / Pionnen 
11. Schoolplein Tafeltennistafel ‘Anti vandalisme’ 
12. Beachvolleybal 
13. ProfessionalSoftbal (compleet) 
14. Softbal handschoenen  
15. Softbal slagplank | knuppel  
16. Buiten schaakspel 
17. Buiten damspel (giga) 
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Scouting Nederland Fonds  
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het realiseren van het Avonturenhuis op Scoutinglandgoed 
Zeewolde. Met uw bijdrage realiseren wij geweldige avonturen en activiteiten voor de jeugd in de 
natuur en helpen wij hen om zichzelf te ontwikkelen.  
 
Meehelpen kan vanzelfsprekend ook door een geldelijke donatie! 
 
Speciaal voor sponsoren, giften en andere bijdragen heeft Scouting Nederland het Scouting 
Nederland Fonds dat een zogenoemde ANBI status heeft. (Algemeen Nut Beogende Instelling) Deze 
status geeft de gever de mogelijkheid om de bijdrage als gift van de belasting af te trekken.   
 
Het Scouting Nederland Fonds heeft geen winstdoelstelling en stelt zich ten doel het Scoutingspel in 
Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen en te ondersteunen. Per jaar honoreert het 
Scouting Nederland Fonds diverse aanvragen van Scoutinggroepen om bijvoorbeeld een mooi project 
ten uitvoer te brengen, groepen te helpen na een brand of vandalisme of ondersteuning te bieden bij 
het bouwen van een nieuw clubhuis. Verder biedt het ondersteuning bij de ontwikkeling van de 
vereniging bij bijvoorbeeld spelmateriaal en/of zoals het Avonturenhuis op Scoutinglandgoed 
Zeewolde.  
 
Wilt u een geldbedrag overmaken dan kan dit op bankrekening NL75INGB0674093283 onder 
vermelding van: “realisatie Scoutinglandgoed Zeewolde - Avonturenhuis” 
 
Hartelijk dank, namens alle kinderen die kunnen spelen in de natuur! 
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Scoutinglandgoed Zeewolde  
Nulderpad 5 • 3896LV Zeewolde  
Postbus 40 • 3830 AA Leusden 
+ 31 (0)36 820 12 06 
info@scoutinglandgoed.nl 
www.scoutinglandgoed.nl 

mailto:info@scoutinglandgoed.nl
http://www.scoutinglandgoed.nl/

