Meer ontdekken? www.scouting.nl

Scouting kampeerterreinen

Verspreid over Nederland liggen Scouting Labelterreinen. Dit zijn kampeerterreinen die voor en door scouts
worden beheerd en waar scouts en niet-scouts in de natuur kunnen kamperen en activiteiten kunnen
ondernemen. Veel van deze terreinen liggen in of dichtbij natuurgebieden, zoals de duinen bij Zandvoort,
de Utrechtse Heuvelrug, Nationaal Park Dwingelderveld of de Vecht bij Ommen. De ideale plekken om
met de natuur in aanraking te komen.
• www.labelterreinen.nl

Pieter, 48 jaar, beheerder natuurterrein:
‘Jaarlijks komen tal van Scoutinggroepen een week gratis
op zomerkamp op ons terrein. Eén dag werken de kids
mee in de natuur, aan onderhoud en behoud.
Zo ontdekken zij de natuur van dichtbij en behouden wij
een prachtig stuk bosgebied!’
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Meer informatie

Verantwoorde natuurbeleving
Scoutingregio de Langstraat grenst aan het Nationale
Park Loonse en Drunense Duinen. Scoutinggroepen in
deze regio trekken graag het park in voor hun
activiteiten, maar het is beschermd gebied. Daarom
hebben de Scoutingregio en Natuurmonumenten
afspraken gemaakt. Hierdoor wordt de natuur
beschermd waar het nodig is en weten scouts wat wel
en niet mag. ‘En er mag veel meer dan menig
Scoutinggroep dacht!’ aldus de regio.

Scouting staat voor uitdaging! Scouting
biedt leuke en spannende activiteiten
waarmee meiden en jongens worden
uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.
In Nederland zijn er meer dan 1.000
Scoutinggroepen actief. 25.000 vrijwilligers
zetten zich wekelijks in om een uitdagend
spelaanbod te bieden aan scouts van 5 tot
en met 21 jaar.
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Vind een groep in de buurt

In 80% van alle gemeenten zijn één of
meer Scoutinggroepen actief. Het
overgrote deel van de groepen beschikt
over een clubgebouw, meestal in of aan de
rand van een woonwijk, in een bosgebied
of bij het water. Scouting vindt u overal! Op
www.scouting.nl ziet u welke groepen er bij
u in de buurt zijn.

Het belang van de natuur voor
scouts... en van Scouting voor de
natuur
Kamperen, vlotvaren, nachtspelen, zeilen,
kampvuren maken, kanoën en zwerftochten met
GPS: met uitdagende activiteiten ontdekken
kinderen bij Scouting al vanaf jonge leeftijd de
natuur. Ze leren de natuur niet alleen kennen.
Spelen in de natuur is ook gezond, biedt uitdaging,
motiveert tot bewegen en stimuleert de creatieve
geest. Voldoende speelruimte is hiervoor
belangrijk.
Scouting geeft kinderen en jongeren de kans
de natuur te ontdekken. Helpt u mee aan een
uitdagende speelomgeving?

Scouting Nederland
Postbus 210 • 3830 AE Leusden
tel +31 (0)33 496 09 11
e-mail info@scouting.nl
web www.scouting.nl
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Ontwikkeling van jeugd en natuur
Activiteiten in de natuur zijn belangrijk voor de
persoonlijke ontwikkeling en de gezondheid van
kinderen. Scouting levert hieraan een belangrijke
bijdrage.
• De natuur prikkelt de fantasie en stimuleert
kinderen tot creativiteit en het bedenken van
spelen met zelfbedachte regels.
• In de natuur gaan kinderen op zoek naar hun
grenzen, komen ze ‘gevaren’ tegen en leren ze
er spelenderwijs mee om te gaan. Ze leren hun
eigen angsten te hanteren en echte gevaren te
onderscheiden.
• De natuur werkt rustgevend en ontspannend, je
kunt er tot jezelf komen. In de drukke
maatschappij van vandaag de dag zijn rust en
ontspanning steeds belangrijker, juist voor
kinderen.

• De natuur is dé plek voor uitdagend en actief
spel. Kinderen die veel in de natuur zijn,
bewegen dan ook veel. Zij ontwikkelen zich
motorisch goed, krijgen veel lichaamsbeweging
en zijn daardoor gezonder.
• Door veel in de natuur te zijn, doen kinderen
zowel bewust als onbewust veel natuurkennis op.
• Kinderen die veel in de natuur spelen, groeien op
tot volwassenen die zich betrokken voelen bij de
natuur en het natuurbeleid.
Kees Both, onderwijspedagoog,
adviseur en lobbyist:
‘Spelen in de natuur en er al spelend iets over leren,
dat is essentieel. Verbondenheid met de natuur is
nodig, want waar je van houdt, wil je behouden en je
voor inzetten’

Natuurlijke speelruimte
Outdooractiviteiten en spelen in de natuur zijn
onmisbaar in het Scoutingprogramma. Voor scouts
is het heel gewoon dat ze in de natuur komen en
spelenderwijs de omgeving leren kennen. Om dit
te kunnen blijven doen, zijn twee voorwaarden van
belang:
1.Scouts spelen op een verantwoorde manier in een
veilige omgeving, waarbij het draait om uitdaging
en plezier! Scouting Nederland zorgt voor een goed
Scoutingprogramma, gebaseerd op de spelvisie
van Scouting. Deze spelvisie gaat uit van de groei
en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat
biedt garantie voor jarenlang plezier bij uitdagende
activiteiten. Leidinggevenden in Scoutinggroepen
worden via Scouting Academy opgeleid om de
activiteiten op deskundige wijze te organiseren en
enthousiast aan te bieden aan de jeugdleden.
2. Kinderen en jongeren bij Scouting hebben
behoefte aan natuurlijke speelruimte om het spel
van Scouting te spelen en met Scoutingactiviteiten
bezig te zijn. In sommige delen van het land heeft
Scouting deze ruimte, maar er zijn ook nog veel
plaatsen waar een oproep gedaan wordt aan
terreineigenaren om meer ruimte beschikbaar te
stellen en belemmeringen weg te nemen.

Jeugd en maatschappij
Scouting zorgt voor een leuke en spannende
vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een
veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende
activiteiten voor jongeren.

Natuurlijke speelruimte is een natuurterrein – bos,
heide, water, weiland of duinen – waar kinderen zich
kunnen uitleven. Ze mogen er rennen en vliegen,
in bomen klimmen, een vuurtje stoken en hun
tent opzetten. Ze ontdekken waterdiertjes, komen
misschien wel oog in oog te staan met een ree en
realiseren zich dat de natuur erg kwetsbaar kan zijn.
Ze zijn ook actief met natuurbeheerwerkzaamheden:
ze schonen de hei op, graven poelen en controleren
nestkasten. Kortom: er is behoefte aan speelruimte
waar scouts de natuur in al haar facetten kunnen
ontdekken.

Activiteiten in de natuur zijn een essentieel en
onderscheidend kenmerk van Scouting. Kinderen en
jongeren voeren er actieve, avontuurlijke en
ontwikkelingsgerichte activiteiten uit, zoals klimmen in
bomen, vlotvaren, kamperen en allerlei spelen. Daarnaast
zijn er typische natuur- en milieu-educatieactiviteiten
rondom dieren en planten, het weer en ecologie.

Scouting zoekt samenwerking
Groene, veilige en toegankelijke speelruimte
vlakbij het clubhuis is nodig zodat jeugd met grote
regelmaat de natuur kan beleven en buiten kan
spelen. Daarom zoekt Scouting samenwerking
met overheden, organisaties, terreineigenaren
en -beheerders. Draag uw steentje bij aan de
ontwikkeling van jeugd en jongeren in de natuur
door met Scouting Nederland samen te werken.
Natuurlijk kan niet alles in ieder gebied. Het
maken van goede afspraken is hierbij noodzakelijk
Geef Scouting en de jeugd de ruimte, dan geeft u
hen de mogelijkheid om betrokken te raken bij de
natuur!

Sasha, 24 jaar, leidinggevende:
Klussen op Natuurwerkdag
Ieder jaar worden alle Nederlanders uitgenodigd
om een dag in de natuur te werken tijdens de
Natuurwerkdag. Scouting Nederland is partner van
deze dag. In het hele land helpen scouts mee met de
organisatie en steken als deelnemers de handen uit
hun mouwen. Ze zijn een dag lang actief in de natuur
en leren die natuur weer een beetje bewuster ervaren.
• www.natuurwerkdag.nl

Ontdek Scouting | Natuurlijk!

‘Het is ontzettend gaaf dat we direct naast ons
clubgebouw kunnen spelen in de duinen en bossen
en zelfs mogen zwemmen in het ven!’

Speelbossen
In Bladel, Lelystad en vele andere plaatsen in
Nederland, zijn in samenwerking met de gemeente,
natuurorganisaties en Scoutinggroepen in de buurt
prachtige speelbossen ontwikkeld. Speelbossen zijn
prachtige stukken bosgebied die ingericht zijn om
te spelen: touwslingeren in de bomen, spelen op
toestellen van natuurlijk materiaal en de mogelijkheid
om vlotten te bouwen. En niet alleen voor scouts,
maar ook voor alle kinderen uit de buurt!

Van de paden!
In veel natuurgebieden mag je niet van de paden
af. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor
natuurbeleving door kinderen en het vrij kunnen spelen
in de natuur. In Nationaal Park Zuid-Kennemerland,
waar meerdere Scoutinggroepen in de buurt gevestigd
zijn, zijn daarom grote delen natuur aangewezen als
speelgebied. Hier mag je zonder problemen van de
paden af.

Hulp bij beheer
Scouts van Scoutinggroep Het Twentse Ros uit
Almelo, houden in overleg met de gemeente,
het terrein rond hun clubhuis vrij van zwerfafval
en verzorgen het natuurbeheer. De scouts van
Scoutinggroep Bas ’t Hart uit Brielle hebben een fort
als clubhuis. Zij helpen Natuurmonumenten met het
onderhoud van het omliggende natuurterrein.
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