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INLEIDING  

 

Kamperen en kampeerterreinen 

Kamperen en Scouting zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Scouting begon met een 
zomerkamp op Brownsea Island in 1907. Tijdens dit kamp werd het idee van Scouting 
door Baden-Powell verder uitgewerkt en uitgeprobeerd met een groep jongeren. Een 
grootgrondbezitter stelde het terrein ter beschikking aan de Scouts.  
 
In de tussenliggende jaren is er veel veranderd, maar kamperen hoort nog steeds bij 
Scouting. Ook is de manier van kamperen nog voor een groot deel hetzelfde. In 
subgroepen midden in de natuur, waarbij de Scouts zelf in al hun gemakken moeten 
voorzien. Scoutinggroepen kamperen op een relatief primitieve manier waarbij ze hun 
eigen keukens bouwen, een kampdouche maken en soms koken op tafelvuren.  
 
Maar de omstandigheden zijn wel erg veranderd. Gewoon je tentje opzetten in het bos en 
een pomp slaan voor drinkwater, is er niet meer bij. Nederland wordt steeds voller en de 
ruimte steeds schaarser. Wet- en regelgeving worden steeds strakker, waarbij de druk op 
een vrijwilligersorganisatie als Scouting vaak onevenredig groot is. Doordat het 
activiteitenpakket zo breed is, hebben Scouts met een groot aantal wetten en regels te 
maken.  
 
Ook in het beheer van Scoutingkampeerterreinen worden we hiermee geconfronteerd. 
Bestemmingsplannen, kampeer- en gebruikersvergunningen, Arbo-eisen, regels ten 
aanzien van het stoken en andere milieubepalingen maken het werk van een beheerder 
steeds ingewikkelder. Daarnaast stelt ook de gast, de Scout van vandaag, steeds hogere 
eisen aan het terrein. Door de steeds beperktere ruimte neemt de druk op de terreinen 
toe, waardoor een gedegen langetermijnbeheer steeds belangrijker wordt.  
 
Om de beheerteams te ondersteunen in hun dankbare en belangrijke taak is dit handboek 
voor het beheer van Scoutingkampeerterreinen samengesteld. Uit de grote diversiteit van 
onderwerpen blijkt wat er allemaal komt kijken bij het beheer van een kampeerterrein. 
Gelukkig is steeds een groot aantal vrijwilligers bereid deze taken uit te voeren. Het 
belangrijkste doel hiervan is de enthousiaste Scouts aan het eind van het kamp 'moe 
maar voldaan' naar huis te laten gaan.  
 
 


