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Het nationaal Scoutingterrein in Zeewolde
Scouting Nederland heeft het voornemen om het Nationaal Scoutingterrein te vestigen in het 
bosgebied van de Horsterwold, ten zuiden van Zeewolde en gelegen aan het Nuldernauw. Het 
Nationaal Scoutingterrein wordt de thuisbasis voor (landelijke) activiteiten voor en door scouts. In een 
bosgebied van minimaal 30 ha worden in een natuurlijke- en outdoorsetting voorwaarden en 
faciliteiten gecreëerd voor de organisatie van landelijke grote scoutingevenementen, maar ook voor 
kleinschalige groepsactiviteiten, (kader)trainingen en natuurkamperen.
Het terrein is beoogd nationaal vlaggenschip van Scouting Nederland. In dat kader wil Scouting 
Nederland de mogelijkheid openhouden om op langere termijn in het gebied ook ruimte te bieden 
aan enkele centrale landelijk voorzieningen, waaronder Scoutingmuseum/ScoutShop en het hoofd-
kantoor.

Wat is en doet Scouting Nederland?
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland met 110.000 leden die 
verspreid door het land in meer dan 1100 groepen hun activiteiten ondernemen. Deze non-profit 
organisatie biedt al 100 jaar lang kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding met als 
achterliggende gedachte hen de mogelijkheid te geven zich spelenderwijs te ontwikkelen tot actieve 
en betrokken jonge mensen. Buitenleven, natuur en gezondheid zijn daarin verbindende thema’s. 
Scouting biedt kinderen, ongeacht huidskleur, geloof, beperking, of politieke overtuiging, een veilige 
en leerzame speelomgeving. De activiteiten zijn erop gericht dat, naarmate de kinderen ouder 
worden, de begeleiding afneemt en hun zelfstandigheid toeneemt. Ruim 25.000 vrijwilligers op lokaal, 
regionaal en landelijk niveau zorgen er voor dat 87.000 kinderen en jongeren samen spelend leren.

Inzicht in het voornemen Nationaal Scoutingterrein
Dit document geeft nader inzicht in de plannen van Scouting Nederland. Het geeft een beeld van de 
beoogde activiteiten, het gebruik van het gebied, de ruimtelijke (on)mogelijkheden, de benodigde 
voorzieningen en een eerste indruk van de inrichting van het gebied.
Het document vormt de basis voor de verdere planvorming en communicatie rondom dit terrein. 
Voordat het Nationaal Scoutingterrein zal kunnen worden gerealiseerd zal eerst een planologische 
procedure moeten worden doorlopen: de wijziging van het bestemmingsplan. Ter ondersteuning zal 
dan ook een milieueffectrapport moeten worden opgesteld. In dit document is het voornemen 
beschreven.

Inhoud van dit boekje
Dit document is opgebouwd uit vijf onderdelen:
1) Programma van Eisen Nationaal Scoutingterrein.
2) Randvoorwaarden en aanknopingspunten vanuit (de omgeving van) het gebied.
3) Overzicht van de activiteiten op het Nationaal Scoutingterrein en inpassing van die activiteiten.
4) Te verwachten verkeers- en vervoersstromen (ontsluiting).
5) Toe te passen inrichtingsprincipes.

1 Inleiding
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Scouting Nederland heeft in 2004 een eerste pakket van eisen opgesteld waaraan een Nationaal 
Scoutingterrein in grote lijnen zou moeten voldoen. In januari 2010 is dit aangescherpt voor een 
locatie bij Zeewolde. Onderstaand is een korte samenvatting weergegeven.

Benodigde oppervlakte
Om grootschalige scoutingactiviteiten mogelijk te maken is een terrein van effectief 30 ha benodigd, 
waarvan circa 15 ha geschikt voor kamperen (in subkampen van 1,5 tot 2 ha) en 15 ha voor velden met 
andere functies, zoals een centraal veld (voor centrale activiteiten), programmavelden, parkeerruimte 
voor medewerkers, logistiek en ondersteuning en het openluchtpodium/theater. Het geheel wordt 
landschappelijk ingepast en gezoneerd in een groter gebied. 

Groepskampeerterrein (Scouting Labelterrein)
Het Scouting Labelterrein1 zal, zoals eerder aangegeven, onderdeel zijn van het Nationale Scoutingter-
rein. Dit kampeerterrein kan tijdens grotere activiteiten dienst doen als een van de subkampen.

Parkeren en interne ontsluiting
Op het terrein is parkeerruimte nodig voor medewerkers aan activiteiten en bezoekers aan bijvoor-
beeld het Scoutingkampeerterrein of het kantoor. Parkeerruimte voor deelnemers aan grote 
activiteiten is slechts gedeeltelijk voorzien op het terrein zelf. Invulling per evenement door middel 
van vervoersmanagement, bijvoorbeeld door een gebruiksovereenkomst met terreineigenaren in de 
omgeving af te sluiten. Het terrein heeft een goede interne ontsluiting waarbij de diverse subkampen 
en activiteitenvelden goed bereikbaar zijn voor de deelnemers aan activiteiten, ondersteunde 
diensten en voor hulpverleningsvoertuigen. 

Bereikbaarheid over land en te water
Het is belangrijk dat het Nationaal Scoutingterrein goed bereikbaar en, in verband met de organisatie 
van zowel land- als wateractiviteiten, toegankelijk is via de weg en over het water. Ligging aan groot 
bevaarbaar water aangesloten op de staande mastroute is een vereiste. Ook de ligging van voldoende 
snelwegen in de omgeving is essentieel. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is een aandachts-
punt.
Ook de directe toegankelijkheid van het terrein voor aan- en afvoer van deelnemers, materiaal en 
bevoorrading is belangrijk. Het gaat hier bij grote activiteiten en evenementen om meerdere 
vrachtwagens per dag (voedsel, ingehuurd materiaal, vuilafvoer). 

Gebruiksmogelijkheden omliggende land en water
Aangezien een deel van de activiteiten op het water zullen plaatsvinden, is goede toegankelijkheid 
van het water noodzakelijk. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de activiteiten met 
zeilboten en de toegankelijkheid voor wachtschepen. Tijdens een grootschalig waterkamp komt een 
deel van de groepen met een wachtschip. Afmeren van deze schepen (50 stuks) langs de oever is 
belangrijk (circa 1.000 meter oever). Hiervoor kunnen tijdelijke voorzieningen in de vorm van pontons 
geplaatst worden, maar een diepgang van minimaal anderhalve meter is belangrijk. 

Een groot deel van de activiteiten vindt plaats op het water met lelievletten (zeilboten). Langs de oever 
moet ruimte zijn om circa 600 van deze vletten af te meren. Naast ‘normale’ zeilactiviteiten vinden 
zeilwedstrijden plaats. Een diepgang van 0,50 cm- 1,0 meter over een groter gebied in de nabijheid 
van het terrein is hiervoor een vereiste. Voor de lelievletten zullen tijdens grootschalige activiteiten 
tijdelijke aanlegvoorzieningen benodigd zijn. Voor een beperkt aantal boten is een permanente 
steiger/ haven noodzakelijk, ten behoeve van gasten van het Scouting Labelterrein of eventuele 
zeiltrainingen.
Voor landactiviteiten is het wenselijk dat er in de directe omgeving mogelijkheden zijn voor activitei-
ten in de natuur, het lopen van tochten, bezoek van bezienswaardigheden e.d.

1 Voor nadere uitleg Scouting labelterrein zie website www.labelterrein.scouting.nl

2 Indicatief programma van eisen Nationaal Scoutingterrein
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Voorzieningen 
Voor een evenemententerrein zijn permanente voorzieningen in de vorm van waterleiding, elektra, 
riolering en een ontsluiting met verharding noodzakelijk. Beplanting zorgt ervoor dat het terrein zowel 
tijdens gebruik als op momenten dat het terrein niet in gebruik is, aantrekkelijk is. Hierbij moet met de 
inrichting rekening gehouden worden met het feit dat ook bij kleinere activiteiten het terrein een 
passende uitstraling heeft. Ligging van een hoofdnet voor de nutsvoorzieningen in de buurt van het 
terrein heeft een grotere voorkeur en voorkomt hoge kosten. Een deel van de sanitaire voorzieningen 
kan een permanent karakter krijgen, bij voorkeur gekoppeld aan het Scouting Labelterrein. Tijdens 
grootschalige activiteiten kunnen tijdelijk voorzieningen worden aangesloten op een permanent 
aanwezig rioolnet.

Bebouwing
Scouting Nederland wil haar activiteiten meer centraliseren en efficiënter kunnen organiseren. 
Uitgangspunt is om dit te doen vanuit een terrein waar (semi-)permanente voorzieningen beschikbaar 
zijn. Voor een deel van die voorzieningen en functies is permanente bebouwing noodzakelijk:
1) Bebouwing benodigd voor de activiteiten en kampen. Het gaat hierbij om een centraal materiaalde-

pot van circa 600 m2, beheerd door TOES (Team Ondersteuning Evenementen Scouting). Deze 
voorziening wordt gelokaliseerd op zo’n kort mogelijke afstand van de locatie van de activiteiten en 
is gekoppeld aan de aanvoerroute.

2) Bebouwing ten behoeve van het Scouting Labelterrein en trainingen. Deze bebouwing bevat 
voorzieningen voor groepskamperen, verblijf, sanitair en training (maximaal 2.200 m2) en is 
gekoppeld aan de beoogde locatie voor het Scouting Labelterrein. Daarnaast is een kleine gebouw-
tje voorzien bij de aanlegfaciliteiten aan het Nuldernauw (circa 50 m2)

3) Overige bebouwing, eventueel op langere termijn te realiseren, met kantoor (2.000 m2), Scouting 
Museum (500 m2) en ScoutShop (1.000 m2).

Scouting Nederland wil duurzaam, ecologisch en bij voorkeur CO2-neutraal bouwen.
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3.1 Ruimtelijke gebiedskenmerken
Het beoogde Nationaal Scoutingterrein is gelegen in het Horsterwold en aan het Nuldernauw in het 
zuidoosten van Flevoland. Bij het tot stand komen van Zuidelijk Flevoland is het accent verschoven van 
landbouw naar wonen, recreatie en natuur. 

Horsterwold
Het deel van het Horsterwold ten zuiden van Zeewolde is rond 1975 aangeplant op een zandbodem in 
de voormalige Zuiderzee. Deze gronden waren minder geschikt voor de landbouw. De ondergrond 
van zand maakte het mogelijk hier onder andere dennen en sparren aan te planten, waardoor het bos 
zijn eigen gezicht heeft gekregen. Het bos is op basis van landbouwkavels ingedeeld. Dit is herkenbaar 
door de afwateringsloten die hier liggen. Daarbinnen is een onregelmatig blokvormig patroon van 
paden en bosvakken ontworpen die vakken met een oppervlakte van tussen de 1,5 tot 9 ha beslaan. 
De kern van de bosvakken bestaan grotendeels uit regelmatig aangeplante populieren, esdoorns, 
dennen en sparren. Deze zijn grotendeels volgroeid en hebben een beperkte waarde. De bosvakken 
aan de Nulderdijk bestaan uit gemengd loofhout. 

De bosvakken zijn veelal omzoomd door een duurzame en gevarieerde beplanting met onder andere 
veldesdoorn en hazelaar en hier en daar is een bijzondere boom aangeplant als paardenkastanje of 
tamme kastanje. Zo is een basis gelegd voor een duurzaam bos. 

Op een aantal plekken is recent bos weggekapt voor natuurlijke waterpartijen, veelal met behoud van 
de zomen. De locatie ligt op polderpeil -4.65m NAP. De maaiveldhoogte is tussen de -1.50 m NAP in 
het oosten en -2,25m NAP in het westen van het terrein. De drooglegging ligt dus tussen de -3.15m 
NAP en de -2.40. 

Nuldernauw
Het Nuldernauw maakt onderdeel uit van de randmeren. Het is circa 800 - 1000m breed en heeft een 
zomerpeil van -0.1m NAP en winterpeil van -0.3m NAP. In het midden ligt een vaargeul van circa 3 
meter diep. Naar de randen toe wordt het direct ondiep, gemiddeld 1 meter en minder. Op deze 
ondergrond groeien veel kranswieren die een voor vissen en watervogels geschikt leef- en foerageer-
milieu vormen. 

De oever bestaat uit een rietzoom en een droge vooroever van zand tegen de dijk aan waarop gras en 
gevarieerde, losse bos- en struikopstanden groeien. Opvallend is de samenstelling van de beplanting, 
witte abeel en duindoorn, die doen denken aan de duingebieden. 
Een deel van die oever bestaat uit strand (inham).

Nulderdijk
De Nulderdijk vormt een rechte en open lijn tussen het Horsterwold en de beplanting op de vooroever 
van het Nuldernauw. De dijk vormt een enorme grasbaan tussen de bomen. Aan de kant van het bos is 
heeft de dijk een brede flauw aflopende voet naar de dijksloot. Aan de zijde van de vooroever is het 
dijkprofiel veel korter en staat de beplanting gelijk tegen het dijktalud aan.

3 Analyse omgeving Nationaal Scoutingterrein 
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3.2 Aanknopingspunten en randvoorwaarden gebiedskenmerken
De ruimtelijke opbouw van het gebied biedt enerzijds aanknopingspunten en anderzijds stelt zij 
grenzen aan de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Nationaal Scoutingterrein. Onderstaand 
zijn deze samengevat op een rij gezet.
•	 De	ruimtelijke	opzet	van	de	bossen	geeft	goede	aanknopingspunten	om	velden	en	ontsluiting	aan	

te leggen. Bestaande paden kunnen worden gebruikt en binnen de zomen van de bosvakken staan 
bomen die ecologisch en recreatief van een gemiddelde tot een lage waarde zijn. 

•	 De	ondergrond	en	drooglegging	van	het	gebied	is	geschikt	voor	kampeeractiviteiten	en	evenemen-
ten. 

•	 Het	Nuldernauw	is	erg	ondiep	en	is	stevig	begroeid	met	kranswieren.	Dit	maakt	ingrepen	in	de	
waterbodem noodzakelijk voor het aanleggen van schepen. 

•	 De	oevers	van	het	Nuldernauw	zijn	veelal	begroeid	met	riet,	waar	(vanuit	de	strandfunctie)	meer	
strand wenselijk zou zijn voor het beoogde gebruik.

•	 De	vooroevers	zijn	hoog	gelegen,	beschikken	over	open	ruimtes	tussen	de	bomen	en	de	rietoever	
en hebben zand als ondergrond. Dit maakt het gebied geschikt voor kampeeractiviteiten.

•	 De	dijk	is	ruim,	geeft	overzicht	over	het	gebied	en	structureert	het	landschap.	Afhankelijk	van	wat	
op de dijk wordt toegestaan tijdens evenementen is het een geschikte plek voor activiteiten. 

3.3 Randvoorwaarden en ontwikkelingen vanuit omgeving Nationaal Scoutingterrein
Bij de ontwikkeling en het gebruik van het terrein zal rekening moeten worden gehouden met diverse 
randvoorwaarden, bijvoorbeeld gesteld vanuit de terreineigenaar en -beheerder (Staatsbosbeheer), de 
beheerder van het Nuldernauw (Rijkswaterstaat) en de dijk (waterschap Zuiderzeeland), maar ook met 
het conserverende natuurbeleid in dit gebied (EHS, Natura2000) en ontwikkelingen in de omgeving.
De randvoorwaarden en ontwikkelingen staan hieronder op een rij.

Openbaarheid en reguleren gebruik van het gebied
In de huidige situatie is het bos en het strand het recreatieve uitloopgebied van Zeewolde de nabij 
gelegen kampeerterreinen ‘De Distel’ (Nederlandse Kampeer & Caravan Club), Natuurkampeerterrein 
‘De Dasselaar’ (Staatsbosbeheer), Groepskampeerterrein  ‘De Banken’ (Staatsbosbeheer), RCN Zee-
wolde (Recreatiecentra Nederland) en de scoutinggroep‘Jan Wandelaar’. Het gebied kent een intensief 
patroon van paden door het bos en is voor voetgangers en beheervoertuigen toegankelijk. Via deze 
paden lopen ook mountainbikeroutes, ruiterroutes en wandelroutes. Tevens liggen er diverse 
(verharde) fietspaden door het gebied.
Het nationaal Scoutingterrein is te bereiken via het water (Nuldernauw) en via de Spiekweg over land. 
De Dasselaarweg ontsluit het gebied en loopt ter plaatse van kampeerterrein De Dasselaar dood.

Vanuit het huidige gebruik en het beheer zal rekening moeten worden gehouden met de volgende 
randvoorwaarden:
•	 Waarborging	van	het	openbare	karakter	van	het	gebied	is	belangrijk.	Een	aantal	keren	per	jaar	

(tijdens evenementen) is het mogelijk het gebied (al dan niet gedeeltelijk) af te sluiten.
•	 Door	het	gebied	heen	liggen	diverse	routes	(fietsroutes,	een	ruiterroute,	een	route	voor	aangespan-

nen rijden en een ATB-route) die jaarrond in gebruik zijn. Tijdens evenementen moeten hiervoor 
omleidingen/alternatieven worden gezocht. Wellicht moeten routes permanent worden omgelegd 
of verkeerskundige maatregelen worden genomen.

•	 De	recreatiefunctie	van	het	strand	moet	worden	behouden.	Gedurende	maximaal	15	aaneengeslo-
ten dagen per jaar (tijdens een grootschalig evenement) kan het strand worden afgesloten.

•	 Betreding	van	de	vooroever	ten	zuiden	van	het	strand	zal	vanwege	hoge	natuurwaarden	door	
inrichtingsmaatregelen (bijvoorbeeld geul, waterpartij) moeten worden beperkt.

•	 Aanmeerfaciliteiten	alleen	in	beperkte	vorm	permanent	realiseren.
•	 Voor	grote	activiteiten	is	de	huidige	infrastructuur	beperkt.	Zowel	qua	kruisend	verkeer	als	qua	

capaciteit kan dit mogelijk leiden tot complicaties in de verkeersituatie. Er zal nagedacht moeten 
worden over alternatieve toegangswegen en/of in ruimte of in tijd gestuurd moeten worden op 
verkeerstromen (vervoersmanagement).

•	 Het	gebruik	van	een	deel	van	het	terrein	als	scouting	groepskampeerterrein	sluit	aan	bij	het	overige	
gebruik van het Horsterbos ten zuiden van Zeewolde. Het kan zinvol zijn afspraken te maken over 
het gebruik van en eventuele hinder voor kampeerterreinen ’De Distel’ en ‘De Dasselaar’ tijdens 
evenementen en grootschalige activiteiten.
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Figuur 3.2: Randvoorwaarden vanuit huidig (recreatief) gebruik en enkele relevante (beleids)ontwikkelingen
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Ecologische hoofdstructuur & Natura2000
Het bos, waarin het Nationale Scoutingterrein is gelegen, maakt onderdeel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur (exclusief campings ‘De Distel’ en ‘RCN Zeewolde’). In dit bos liggen ook de (natuur)
kampeerterreinen van Staatsbosbeheer De Dasselaar en De Banken. Beide terreinen liggen ook binnen 
de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook de Nulderdijk en de vooroever aan het 
Nuldernauw behoren tot de EHS.
Deze EHS is begrensd als ‘Waardevol gebied’. De provincie heeft aangegeven dat het mogelijk is het 
scoutingterrein te combineren met de status EHS, mits een natuurlijke meerwaarde wordt meegege-
ven aan de inrichting.
Op basis van de doelstellingen van de EHS kan het terrein zo worden ingericht dat er een ecologisch 
hogere kwaliteit ontstaat (bevorderen leefmilieudoelstellingen). Het gebied gaat dan tijdens het 
grootste deel van het jaar beter functioneren. De basis bestaat daar vooral uit het creëren van open 
ruimtes met beplantingszomen en waterpartijen. De open ruimtes kunnen naar gelang van de 
gewenste functie voor kamperen en evenementen groter of kleiner worden aangelegd, ook is een 
opdeling van grote ruimtes door groene stroken in het terrein mogelijk. Dit is gunstig als ecologische 
verbinding maar ook voor de opdeling van het kampeerterrein en de leefomstandigheden’ (schaduw, 
privacy) tijdens het kamperen en de evenementen.

De gebouwde voorzieningen worden wel gezien als areaalverlies van de EHS, waarvoor elders 
natuurcompensatie zal moeten plaatsvinden.

Natura2000
Het Nationale Scoutingterrein grenst direct aan het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren (oeverlijn) 
en maakt hier bij (een deel van de) evenementen en activiteiten ook gebruik van (Nuldernauw en 
Wolderwijd). Het gebied kent een zwaar natuurbeschermingsregime gericht op het tegengaan van 
significante negatieve effecten op de “kwalificerende natuurwaarden” van het gebied.

Te verwachten is dat de wetgeving met betrekking tot Natura2000 eisen zal stellen aan inrichting en 
gebruik van het gebied, onder andere bij het creëren van aanlegmogelijkheden (beschermde 
waterplanten als Kranswieren) en het (grootschalige) gebruik van het gebied bij evenementen 
(gebruik van het water, (verstorings- en geluids)effecten op beschermde watervogels). 

De inrichting van de oever ten behoeve van zeilactiviteiten en het aanleggen van wachtschepen 
vraagt dan ook om een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden en de effecten daarvan. Met 
name de waterbodem is kwetsbaar. Bij de inrichting van het Nationaal Scoutingterrein zal rekening 
worden gehouden met beperking van de effecten op dit beschermde gebied (zonering).

Gebruik van het Nuldernauw (veiligheid en beheer)
•	 Doorkruizing	van	de	vaargeul	bij	gebruik	vletten	is	niet	gewenst
•	 Bij	toepassing	vervoersmanagement	bij	grote	evenementen/activiteiten	is	het	mogelijk	dit	te	doen	
in de vorm van een “floating bridge” (P&R via het water: parkeren aan zijde Nulde, vervoer over water 
naar Scoutingterrein), mits aangegeven bij Rijkswaterstaat. Daarbij is te verwachten dat Rijkswaterstaat 
jaarlijks op de hoogte wil worden gebracht van evenementen/activiteiten waarbij gebruik wordt 
gemaakt van het Nuldernauw.

Gebruik van de dijk
De waterkering langs het Nuldernauw wordt beheerd door het waterschap Zuiderzeeland. Zij stelt als 
beheerder voorwaarden aan het gebruik:
•	 Geen	bebouwing	op	(kernzone)	of	direct	aan	de	dijk	(beschermingszone).
•	 Zoveel	mogelijk	beperking	van	het	aantal	dijkkruisingen	(leidingen	en	paden)

Overige voorwaarden zijn nog niet bekend.

Realisatie Robuuste Verbinding OostvaardersWold (Oostvaardersland en 
Groen kruispunt Nuldernauw)
Aan de zuidzijde grenst het Nationaal Scoutingterrein direct aan de te realiseren Robuuste Verbinding 
OostvaardersWold tussen Oostvaardersplassen en de Veluwe. Deze zal worden ingericht als leefgebied 
voor onder meer edelherten.
In het Nuldernauw zijn hierop aansluitend nieuwe natuureilanden en geulen gerealiseerd (Groen 
Kruispunt Nuldernauw, naast natuurdoelstelling edelherten ook ringslang, otter en das).
Voor het scoutingterrein betekent dit dat bij inrichting en gebruik het zinvol is rekening te houden met 
een gebruiksbuffer, waarbij het zuidelijk deel van het terrein van scouting zo weinig mogelijk gebruikt 
wordt. Dit geldt ook voor het gebruik van de oeverzone ter hoogte van de robuuste verbinding.
Bij het Nuldernauw kan bij de inrichting mogelijk aansluiting worden gezocht met de reeds gemaakte 
eilanden.
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Het gebruik van het Nationaal Scoutingterrein kent verschillende gradaties en intensiteiten, variërend 
van een jaarlijks grootschalig evenement op het gehele terrein tot een beperkt ruimtebeslag van een 
klein deel van het terrein als “Scouting Labelterrein”. De doelgroep voor het scoutingterrein zijn 
scoutinggroepen en aan scouting gelieerde maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld Jong 
Nederland, WILDzoekers, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, YMCA) en scholen.

Onderstaand zijn de drie voorkomende typen activiteiten van klein naar groot (ruimtebeslag) kort 
gekarakteriseerd	(aantal	mensen,	gebruik	in	frequentie	&	tijd,	ruimtebeslag,	verkeersaantrekkende	
werking)

Gebruik als Scouting Labelterrein (groepskamperen)
•	 Maximaal	500	mensen	(capaciteit);	vooral	in	gebruik	met	groepskampen.
•	 Gemiddelde	frequentie	en	maximale	tijdsduur:
	 •	 april-juni:	m.n.weekenden,	meivakantie,	enkele	schoolkampen	en	gekoppeld	aan	evenement(en).
	 •	 juli-augustus:	vakantieperiode	(zes	weken).
	 •	 september:	m.n.weekenden	en	gekoppeld	aan	evenement(en).
	 •	 oktober-maart:	incidenteel	gebruik.
•	 Gebruik	van	het	terrein:
	 •	 circa	30	%	van	het	gehele	terrein	wordt	benut	voor	kamperen.	Een	deel	van	het	omliggende	
  bosgebied en het strand (Nuldernauw) wordt onder meer gebruikt voor activiteiten, tracks en 
  exploratie. Dit is gewoon openbaar gebied.
•	 Gebruik	bebouwing2:
	 •	 Meerdaagse	trainingsbijeenkomsten	jaarrond	(diverse	samenstellingen	en	aantallen,	
  maximaal 50 personen), onder andere in avonden, korte vakanties, weekenden.3

	 •	 Zeilschool	gedurende	6	weken	in	de	zomer	en	enkele	weekenden	(maximaal	50	personen).
	 •	 Training	jaarrond	in	avonden,	korte	vakanties,	weekenden	en	door	de	week.
•	 Vervoer	en	verkeer:
	 •	 Via	het	land:
	 	 -	 vooral	wegbrengen	en	ophalen	(K&R)	kinderen	in	leeftijdscategorie	9-16	jaar	(meer	dan	50%).
  - daarnaast beperkt deel met eigen auto’s (maximaal 2 per groep).
  - heel klein aandeel OV.
•	 Via	het	water:
 maximaal 1 tot 3 watergroepen (1 à 2 wachtschepen, met eigen (4 tot 12) vletten).

Meer kleinschalige evenementen en activiteiten
•	 300	-	1.000	mensen
•	 Gemiddelde	frequentie:	vijf	tot	tien	keer	per	jaar	in	de	periode	april	-	september	(met	uitzondering		
 van schoolvakantie), zoals
	 •	 Landelijke	scoutingwedstrijden,	circa	700	deelnemers,	meestal	in	de	periode	mei	(
  geen vaartuigen).
	 •	 Landelijke	zeilwedstrijden,	circa	300-400	deelnemers,	meestal	in	de	periode	september.
	 •	 Regioactiviteiten,	landelijke	trainingsbijeenkomsten.
•	 Maximale	tijdsduur:	1	dag	tot	een	weekend	(3	dagen).
•	 Gebruik	van	het	terrein:	20-30	%	van	het	gehele	terrein	wordt	benut.
•	 Onderverdeling	gebruik:
	 •	 Subkampen.
	 •	 Activiteiten	terreinen.
	 •	 Aanlegmogelijkheden	op	en	aan	het	water.
	 •	 Gebruik	bebouwing	Scouting	Labelterrein.
•	 Vervoer	en	verkeer:
	 •	 verkeersaantrekkende	werking	verschilt	per	type	activiteit:	
	 	 -	 bij	activiteiten	voor	jongeren	ligt	het	accent	op	halen	en	brengen	(Kiss	&	Ride,	meer	dan	50%).
  - bij trainings-/regio-activiteiten zal het aandeel autobezoek groter zijn.
	 •	 bij	zeilwedstrijden	vanaf	het	water:	circa	2	wachtschepen	en	maximaal	60	vletten.

2 Voorzieningen voor groepskamperen, verblijf, sanitair en training (maximaal 2.200 m2) en klein gebouw 
 oeverzone Nuldernauw (opslag bootmateriaal & sanitair, circa 50 m2)
3 Scouting Nederland kent een uitgebreid trainingsprogramma voor kaderleden, de Scouting Academy. Het gaat 
 hierbij om basistrainingen voor leidinggevenden, managementtrainingen en vervolgtrainingen. Bij een deel van 
 de trainingen wordt overnacht in de groepsaccommodatie.

4 Activiteiten Nationaal Scoutingterrein
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Grootschalige evenementen en activiteiten
•	 6.000	-	10.000	mensen
•	 Gemiddelde	frequentie:	elk	jaar	één	grootschalig	evenement	in	de	periode	juli	t/m	september,	zoals
	 •	 Scout-in:	1x	per	twee	jaar	(meestal	weekend	in	september).
	 •	 Nationaal	Waterkamp:	1x	per	vier	jaar.
	 •	 Nationale	Jamboree:	1x	in	de	vier	jaar.
•	 Maximale	tijdsduur:	15	dagen.
•	 Gebruik	van	het	terrein:	Gehele	terrein	wordt	benut	en	is	afsluitbaar.
•	 Gebruik	bebouwing:
	 •	 Gebruik	bebouwing	Scouting	Labelterrein.
	 •	 Gebruik	centraal	materiaaldepot	(TOES):	onder	andere	materiaaluitgifte,	milieustraat,	mogelijke	
  aanvoerplek bevoorrading (food & beverage).
•	 Vervoer	en	verkeer:	Verkeersaantrekkende	werking	en	benodigde	parkeercapaciteit	verschilt	
 per type activiteit.
	 •	 Bij	activiteiten	gericht	op	jongeren	ligt	het	accent	op	Kiss	&	Ride4	(meer	dan	50%)	en	is	het	
  aandeel vletten en wachtschepen vanaf het water groter (een indicatie: circa 50 wachtschepen, 
  600 vletten).
	 •	 Bij	activiteiten	die	meer	gericht	zijn	op	volwassenen	liggen	de	accenten	iets	anders.	Ter	illustratie	
  enkele gegevens van de activiteit “Scout In” 2009 met 6.000 deelnemers en 1.000 medewerkers: 
	 	 Circa	10-15%	kwam	met	de	bus,	circa	80%	met	de	auto	(gemiddelde	bezetting	2,6	mensen	per	
  auto) en de rest met trein of op andere manier. Het parkeren werd geregeld via 
  vervoersmanagement.

4 Kinderen worden aan begin evenement gebracht door de ouders en aan het einde opgehaald
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Figuur 5.1: Inpassing Labelterrein
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In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de wensen en eisen voor verschillende activiteiten 
een plek kunnen krijgen op het beoogde nationale Scoutingterrein. 

5.1 Inpassing Scouting Labelterrein (groepskamperen)
Het Scouting Labelterrein ligt dicht bij het water en zo ver mogelijk af van de reservering voor de 
Robuuste Verbinding OostvaardersWold. De benodigde permanente bebouwing (sanitair, trainings-/
groepsaccommodatie en instructieruimte) heeft een centrale plek op het terrein. Ten behoeve van 
onder meer het functioneren van de zeilschool is buitendijks een kleine opslag voorzien, inclusief 
sanitaire voorziening (afsluitbaar, opslag (zwaar) zeilmaterieel).
Zo kunnen de diverse land- (aan westzijde van het terrein) en wateractiviteiten (oostzijde van het 
terrein) op elkaar worden afgestemd en er naar wens gebruik gemaakt worden van gebouwen en 
spullen. Het kampeerterrein komt zo ook niet tegen de campings ‘De Dasselaar’ en ‘De Distel’ aan te 
liggen, zodat hinder wordt voorkomen. Eisen die aan de kampeervelden worden gesteld zijn:
- Op enkele plekken vaste sanitaire voorzieningen
- Velden moeten vrij ruim zijn van circa 2 tot 3 hectare groot met lichte onderverdeling in subvelden.
- Een veld dicht bij gebouwen moet geschikt zijn voor het kamperen in de winter.

De inrichting van het Scouting Labelterrein is zodanig dat medegebruik van terreinen en gebouwen 
ook bij grotere activiteiten mogelijk is.

Concentratie van gebouwen
•	 Verblijfsaccomodatie
•	 Beheergebouw	met	sanitaire	voorziening	(inclusief	douches)

Opslag	zeilschool	(inclusief	toiletten)

Gebouwde	sanitaire	voorziening	(exclusief	douches)

Veld	voor	winterkamperen

Kampeerveld	c.a.	5000m2

2

2

2

2

2

5 Inpassing activiteiten nationaal Scoutingterrein
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Figuur 5.2: Inpassing meer kleinschalige evenementen en activiteiten
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5.2 Inpassing meer kleinschalige evenementen en activiteiten
Voor het oprichten van de subkampen wordt gebruik gemaakt van de velden van het Scouting 
Labelterrein. Hier zijn deels sanitaire voorzieningen aanwezig die niet hoeven te worden opgebouwd. 
De aanliggende terreinen worden gebruikt als activiteitenvelden. Waarbij het zuidelijke deel van het 
terrein zoveel als mogelijk wordt ontzien. Datzelfde geld voor de activiteiten op het water. Voor 
zeilwedstrijden is behoefte aan een beperkte permanente aanlegmogelijkheid. 

 

Concentratie van gebouwen
•	 Verblijfsaccomodatie
•	 Beheergebouw	met	sanitaire	voorziening	(inclusief	douches)

Opslag	zeilschool	(inclusief	toiletten)

(Sub)kampen	en	activiteiten

1

2

1

2
2
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Figuur 5.3: Inpassing grootschalige evenementen en activiteiten
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5.3 Inpassing grootschalige evenementen en activiteiten
Voor grootschalige evenementen wordt als het ware een geheel dorp opgebouwd met de volgende 
gebruiksvormen: 
•	 Subkampen
	 •	 15	ha	oppervlakte	subkampen(terreinen	voor	overnachtingen	door	deelnemers	in	tenten)	in	
  bos en op de vooroever. 
	 •	 Gemiddelde	grootte	terrein	subkamp	1,5-2	ha	(circa	500-600	personen).
	 •	 Terrein	subkamp	mag	ruimtelijke	onderverdeling	hebben	door	bijvoorbeeld	lobben	of	
  bomenrijen.
	 •	 Aansluitpunten	voor	kabels	en	leidingen	(electra,	water,	riolering).
•	 Centrale	Markt	(hoofdactiviteiten,	plaza,	podia,	horeca,	supermarkt	etc.).
•	 Ondersteunende	faciliteiten,	aansluitend	op	het	permanent	aanwezige	centrale	materiaaldepot	van	
 TOES (Team Ondersteuning Evenementen Scouting), grotendeels afhankelijk van dagelijks 
 transport, (aanvoer) supermarkt etc.).
•	 Activiteiten	terreinen.
•	 (Tijdelijke)	aanlegmogelijkheden	op	en	aan	het	water.

De Centrale Markt en de activiteitenvelden worden sterk gekoppeld aan het Scouting Labelterrein en 
de permanente bebouwing. Er zijn hier onder meer vaste sanitaire voorzieningen en het Centraal 
depot van TOES. Hierdoor ontstaat een concentratie van op elkaar af te stemmen functies.
De activiteitenvelden zijn centraal gesitueerd tussen de subkampen. Daarnaast is met de ligging een 
koppeling gezocht met het water. Hiermee wordt de verbinding gelegd tussen de land- en wateractivi-
teiten van scouting, zowel fysiek als symbolisch. Daarnaast is het mogelijk terreinen te maken die meer 
uitstraling en gebruiksmogelijkheden hebben. De Centrale Markt (waaronder een tijdelijke super-
markt) kan dicht bij de vaste gebouwen worden opgebouwd.
 

Concentratie van gebouwen
•	 Verblijfsaccomodatie
•	 Beheergebouw	met	sanitaire	voorziening	(inclusief	douches)
•	 TOES
•	 Semipermanente	voorziening	(t.b.v.	containerstraat)

Opslag	zeilschool	(inclusief	toiletten)

(Sub)kampen

Activiteiten

Centrale	Markt

Optie	groot	podium

CM

1

2

CM

1

2

CM

1

2

CM

1

2

CM

1

2

CM

1

2
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5.4 Inpassing permanente gebouwen
Op het terrein is ruimte gereserveerd voor permanente gebouwen, benodigd voor activiteiten en 
kampen (TOES), voor het Scouting Labelterrein en (zeil)trainingen en voor het eventueel op langere 
termijn te realiseren landelijke kantoor, Scouting Museum en ScoutShop.

Concentratie van bebouwing
De gebouwen worden zoveel mogelijk geconcentreerd. De locatie dicht bij de Dasselaarweg is daarbij 
het uitgangspunt vanwege de bereikbaarheid en de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur. 
Daartegenover is het functioneel ook wenselijk gebouwen dicht bij het labelkampeerterrein en het 
strand te situeren, zodat hier goed gebruik van worden gemaakt van buiten- binnenactiviteiten en er 
overzichtelijk toezicht kan worden gehouden. De aangegeven zone voor bebouwing geeft ruimte om 
de gebouwen meer naar het westen of oosten te leggen. Waarbij dichter bij het water (zeilen/
zeilschool/uitzicht) of dichter bij de weg (transport, minder spreiding activiteiten in het bos) de opties 
zijn. De terreineigenaar Staatsbosbeheer heeft de voorkeur bebouwing en verharde oppervlakte 
zoveel mogelijk samen te bundelen. De concrete situering van de gebouwen zal in het inrichtingsplan 
verder moeten worden ingevuld en hangt onder andere samen met de wijze waarop de activiteiten 
kunnen worden vormgegeven.

Het landelijke kantoor neemt, als deze hierheen wordt verplaatst, een prominente plek in op het 
terrein. Een logische en bescheiden locatie is situering in de zone met concentratie van gebouwen. 
Ten behoeve van onder meer het functioneren van de zeilschool is buitendijks een kleine opslag 
voorzien, inclusief sanitaire voorziening (afsluitbaar, opslag (zwaar) zeilmaterieel).

Natuurcompensatie
Vooralsnog is een strook van maximaal 2,8 ha gereserveerd als zoekgebied voor bebouwing en 
verhard oppervlak. Daarmee is meer dan voldoende ruimte beschikbaar om het maximale programma 
van de gebouwen te realiseren. De exact benodigde oppervlakte zal tijdens de verdere uitwerking van 
de inrichting van het terrein worden aangescherpt. Aangezien de oppervlakte voor bebouwing en 
verhard oppervlakte naar verwachting als areaalverlies van de EHS zal worden beschouwd, zal hiervoor 
elders natuurcompensatie moeten plaatsvinden. Bij volledige benutting van de bebouwingsreserve-
ring is natuurcompensatie van 2,8 ha op een andere plek noodzakelijk.

Basislocatie	voor	concentratie	van	gebouwen

Bebouwing	voor	Scouting	Labelterrein
•	 Verblijfsaccommodatie
•	 Beheergebouw	met	sanitaire	voorziening	(inclusief	douches)
•	 Opslag	zeilschool	(inclusief	toiletten)	(zeilschool	eventueel	drijvend)
Bebouwing	voor	activiteiten
•	 TOES
•	 Semipermanente	voorziening	(t.b.v.	containerstraat)
Overige bebouwing
•	 Hoofdkantoor
•	 Optie	hoofdkantoor	Scouting	aan	Spiekweg
•	 Scoutingshop
•	 Scoutingmuseum

1

2
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Figuur 6.1: Ontsluitingsprincipes

Hoofdtoegang kampeerterreinen en evenement

- route (1-richting) opzet subkampen
- vluchtroutes

- opties laden en lossen
   tijdens evenementen
- calamiteiten-/vluchtroute
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De verkeersbewegingen zijn per activiteit verschillend. Vooral bij grote evenementen worden extra 
eisen aan het gebied gesteld. 

Gebruik als groepskampeerterrein (Scouting Labelterrein)
De hoofdontsluiting voor de gebouwen en het Scouting Labelterrein zal plaatsvinden via de Das-
selaarweg. Wachtschepen komen via het water. De bezoekersintensiteit is tijdens weekenden en in de 
zomer hoger, met name gekoppeld aan het halen en brengen van kinderen.

Meer kleinschalige evenementen en activiteiten
De toegang naar kleinschalige evenementen en activiteiten zal via de Dasselaarweg gaan. De beperkte 
tijdsduur en omvang maken het mogelijk om via dezelfde weg laad- en losverkeer te leiden. Daarvan 
zullen vooral voor en na de dag of het weekend vervoersbewegingen zijn. 

 
    

Grootschalige evenementen en activiteiten
Voor en na de grootschalige evenementen zullen er veel vervoersbewegingen zijn. In de eerste plaats 
met name voor laad- en losverkeer. Daarnaast op het aankomst- en vertrekmoment is een piek te 
verwachten van personen auto’s en bussen waarin de 6000 tot 10.000 scouts vervoerd zullen worden. 
Deze zullen via de Dasselaarweg en eventueel een nieuwe (halfverharde) ontsluiting op het terrein 
kunnen komen. Tijdens evenementen (onder andere nood/vluchtroute) en om het opzetten en 
afbreken van de subkampen mogelijk te maken, is het wenselijk om het terrein heen een lus te kunnen 
maken (eenrichtingverkeer). 

Wachtschepen en vletten komen deels via het water. Om wachtschepen aan te leggen zullen tijdelijk 
steigers worden opgebouwd in het Nuldernauw. Vletten worden deels ook via het land aangevoerd. 
Uitladen is mogelijk ergens in/bij het reserveringsgebied voor de gebouwen.

Tijdens het evenement is het noodzakelijk laad- en losverkeer te scheiden van bezoekers en gebruikers 
van het terrein. Daarvoor is het wenselijk een nieuwe (halfverharde) ontsluiting te maken. Mogelijk 
vanaf de Spiekweg en anders wellicht via de Dasselaarweg. Deze ontsluiting is niet permanent maar 
met name bedoeld voor grote activiteiten. 

Bezoekers tijdens het evenement komen met de auto, bus of trein. Een groot deel van het bezoek 
wordt gebracht en gehaald. Daarvoor zal een zogenaamde “Kiss&Ride”-plek worden voorzien.
Om grote verkeerstromen en parkeerplaatsen bij het terrein te voorkomen worden afspraken gemaakt 
met terreineigenaren in de omgeving voor het gebruik van weilanden of veld in de buurt, waarvan-
daan bezoekers met een pendelbus naar het evenemententerrein worden vervoerd.

Gebruik gebouwde voorzieningen 
Als op het terrein het hoofdkantoor van Scouting komt dan zullen er door de weeks dagelijks auto’s 
komen met een lage intensiteit. De overige activiteiten, Scoutshop, zeilschool, de groepsaccommoda-
ties en het scoutingmuseum hebben een lagere intensiteit van bezoek. De nadruk zal hier op het 
weekend liggen.
Voor deze activiteiten is de bestaande infrastructuur, Spiekweg en Dasselaarweg voldoende.

6  Verkeer en vervoersbewegingen
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Figuur 7.1: Inrichting van dicht bosvak naar half-open bos
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Het terrein zal geschikt moeten worden gemaakt om alle hiervoor besproken activiteiten en gebruiks-
vormen mogelijk te maken. 

7.1 Bos
Bos zal moeten worden gekapt voor het creëren van kampeervelden, ruimtes voor subkampen en 
activiteitenvelden. Daartussen zullen logische routes moeten worden gecreëerd. Het gebruik van de 
bestaande paden is daarbij het vertrekpunt. Het creëren van de velden in het bos moet een meer-
waarde voor de in de EHS beoogde leefmilieus opleveren. Door de duurzame houtsoorten te laten 
staan gevarieerde zoombeplanting en losse bomen toe te voegen kan hier een kwaliteitsslag worden 
gemaakt. Mogelijk kan er ook water gegraven worden en met de grond reliëf op het terrein worden 
aangebracht. Dit breidt de gebruiksmogelijkheden van het terrein voor scouting uit en levert net als 
de recent gegraven vennen/waterplassen in het bos, meer variatie in leefmilieus op. 

7.2 Oever/strand Nuldernauw
De oever en de waterbodem van het Nuldernauw zullen geschikt moeten worden gemaakt voor het 
gebruik van vletten en aanleg van wachtschepen. Daarvoor zijn diverse oplossingrichtingen mogelijk 
die nader dienen te worden onderzocht op de mogelijkheden en effecten. 

De kern van de oplossing is het vast aanleggen van steigerpalen waaraan in ieder geval tijdelijke 
(drijvende) steigers kunnen worden gekoppeld als aanmeerplaats voor de wachtschepen. Het gaat om 
een lengte van circa 1 km. De steiger krijgt 1 of meerdere (tijdelijke) verbindingen met het vasteland. 
Op of aan de steiger worden voorzieningen gemaakt voor de wachtschepen, zoals elektriciteit- en 
watervoorzieningen. Aanvullend kan eventueel worden gedacht aan tijdelijke voorzieningen als een 
balgenwaterpomp of een bunkerboot met brandstof om grote vaarbewegingen van de wachtschepen 
naar omliggende havens in te perken. 

Voor aanlegmogelijkheden buiten de evenementen om kan volstaan worden met een dubbele steiger5 
vanaf de oever bij de opslagplaats voor de zeilschool. Beide voorzieningen zijn afsluitbaar.

De vletten kunnen zowel tijdens evenementen als voor kleinschalige kampen op het strand, aan de 
steiger of aan de wachtschepen worden gekoppeld. 

De volgende principes voor het inrichten van de oeverzone van het Nuldernauw behoren tot de 
mogelijkheden. Daarbij gaat het om inpassing van tijdelijkeaanmeermogelijkheden bij activiteiten:

1) Principe Rietoever
Uitgangspunt voor deze inrichting is het zoveel mogelijk in stand 
houden van de bestaande oever. Het strand wordt licht uitgebreid.
 Wachtschepen en vletten liggen aan de steigers. Er worden 
diverse steigerverbindingen gemaakt met de oever waar de 
subkampen zijn opgericht. 

2) Principe Strand
De strandlengte wordt uitgebreid door het uitgraven van diverse 
stranden waaraan de vleten kunnen worden aangelegd. Ook 
kunnen vletten aan de hoofdsteiger met wachtschepen worden 
gekoppeld. De stranden kunnen buiten de evenementen gebruik 
worden door campinggasten. 

3) Principe Eiland
Een groot deel van de oever wordt uitgegraven en als eiland in het 
Nuldernauw teruggebracht. Aan de buitenkant van het eiland 
kunnen de wachtschepen worden aangelegd tussen de oever en 
het eiland ontstaat een baai waar de vletten op het strand kunnen 
worden getrokken. Buiten evenementen om kan dit eiland een 
functie hebben voor de natuur. Door het eiland los te leggen van 
het land en alleen bij evenementen bereikbaar te maken met een 
steiger kan deze functie worden geoptimaliseerd. 

4) Principe Archipel
Een combinatie van principes waarbij meerdere eilanden worden 
gemaakt ten noorden en ten zuiden van het strand. Hierdoor is er 
vrij zicht vanaf het strand richting het Nuldernauw. De verschillende 
eilanden kunnen een eigen positie ten in het water krijgen met 
een eigen inrichting of functie. 

5 in verband met vluchtroute bij mogelijke calamiteiten

7 Basisinrichting terrein 
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Figuur 7.2: Vaste voorzieningen op het terrein
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5) Andere mogelijkheden
In bovenstaande modellen is uitgegaan van het aanleggen van wachtschepen over een lengte van 
circa 1 km evenwijdig aan de oever. Dit is praktisch vanwege de koppeling aan het strand en de 
subkampen waarmee afstanden klein blijven en de scheepvaart op het Nuldernauw zo min mogelijk 
wordt gehinderd. Andere wijzen van aanleggen van de hoofdsteiger, bijvoorbeeld dwars op het 
Nuldernauw of in clusters behoren wellicht ook tot de mogelijkheden.

7.3 Vaste voorzieningen 
Er zullen diverse vaste voorzieningen bovengronds en ondergronds moeten worden gemaakt. 
Het gaat om de gebouwen (concentratie): Bebouwing ten behoeve van het Scouting Labelterrein en 
trainingen (voorzieningen voor groepskamperen, verblijf, sanitair, zeilschool en training), het centraal 
materiaaldepot van TOES en de overige bebouwing (het eventueel op langere termijn te realiseren 
kantoor, Scouting Museum en ScoutShop).Hier horen ook de kabels en leidingen bij en een weg naar 
de diverse gebouwen. 

Daarnaast zullen een aantal paden moeten worden verstevigd en nieuwe paden moeten worden 
aangelegd. Mogelijk moet de Dasselaarweg gereconstrueerd worden voor zwaarder verkeer. 

Voor het labelkampeerterrein zullen enkele vaste sanitaire voorzieningen worden gebouwd. Hierbij 
hoort ook de ondergrondse infrastructuur, waaronder riolering. 
Voor evenementen moeten aansluitpunten voor mobiele sanitaire voorzieningen en overige voorzie-
ningen worde aangelegd, inclusief de daarbij horende ondergrondse infrastructuur. 

Concentratie van gebouwen

Opslag	zeilschool	(inclusief	toiletten)

Gebouwde	sanitaire	voorzieningen

Aansluitingspunt	mobiele	sanitaire	voorziening	en	overige	voorzieningen

Ring	voor	riolering	en	kabels	en	leidingen

Aansluiting	op	persleiding	en	overige	kabels	en	leidingen

1

2

1

2

1

2
1

2

1

2

1

2
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7.4 Voornemen en inrichtingsprincipe(s) samengevat
Met het doorlezen en doorbladeren van dit document heeft u nader inzicht kunnen krijgen in de 
plannen van Scouting Nederland en de beoogde activiteiten in het gebied. Tevens is een eerste indruk 
geschetst van de inrichting en gebruik van het gebied. Het mag duidelijk zijn dat deze nog niet 
volledig is uitgekristalliseerd. In bijgevoegde kaart is het voornemen, de meest relevante inrichtings-
principes en de mogelijke variaties samengevat op een rij gezet. Het is daarmee de basis voor de 
verdere planvorming.

Concentratie van gebouwen

Basislocatie	bebouwing

Transformatie	Bos	naar	natuurlijke	velden

Transformatie	oever
varianten: 
•	 Eiland	
•	 Strand

Natuurlijke	barrière

Hoofdtoegang	kampeerterrein	en	evenementen

Varianten	laden	en	lossen	tijdens	evenementen:
•	 Doorsteek	vanuit	Dasselaarsweg
•	 Vanaf	Dasselaarsweg	om		camping	de	Dasselaar	heen
•	 Toegang	via	nieuwe	afslag	Spiekweg
•	 Calamiteiten-/vluchtroute
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2

1

2

1

2

1

2

1

2
1

2



36



37

Colofon

Titel:

Subtitel:

Projectnummer:

Datum:

Auteur(s):

E-mail adres:

Contact:

Nationaal Scoutingterrein Zeewolde

“Op zijn plek bij Zeewolde”

294116

20 oktober 2010

D. de Vries, J. Bouwman

jan.bouwman@grontmij.nl

Grontmij

Gondel 36-15

8243 DG  Lelystad

Postbus 45

8200 AA  Lelystad

T +31 320 28 91 92

F +31 320 23 17 22

www.grontmij.nl




