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Infoblad 2.1          

 
SCOUTINGKAMPEERTERREIN 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Scoutingkamperen 
- Scoutingkampeerterreinen 
- Kamperen in de natuur 
- Meer informatie 
 
Kamperen en op kamp gaan vormen de hoogtepunten van het Scoutingjaar. Alles wat in 
het voorgaande jaar geleerd is, kunnen scouts in praktijk brengen. Samen ondernemen ze 
activiteiten verkennen ze de natuur. Tijdens Scoutingkampen leren jeugdleden met een 
beperkte hoeveelheid middelen zichzelf te redden. Kamperen en de daarmee direct 
samenhangende activiteiten zijn deels een doel op zich, een wezenlijk onderdeel van het 
Scoutingprogramma. Daarnaast biedt het kamperen scouts de mogelijkheid om te 
verblijven op een andere, onbekende locatie. Van daaruit kunnen ze diverse nieuwe, 
leerzame en uitdagende activiteiten ondernemen.  
 
Scoutingkamperen 

De manier waarop scouts kamperen, wijkt af van 'gewoon' kamperen. Kenmerken van 
kamperen op z'n scouts ten opzichte van 'gewoon' kamperen zijn het zelfstandige 
karakter, meestal in groepen van 25 tot 35 personen. Deze groepen kunnen weer 
onderverdeeld zijn in subgroepen. Het aantal kampeermiddelen per groep is zeer divers. 
Er is veel aandacht voor de omgeving en de natuur en er bestaat een mogelijkheid om 
primitief te kamperen. Tijdens het verblijf 
voorziet de groep zoveel mogelijk in de 
eigen behoeften en bouwt haar eigen kamp. 
Een groep voert op kamp het 
Scoutingprogramma uit, doorgaans gericht 
op buitenleven. Onder meer tijdens tochten 
ontdekken de jeugdleden de omgeving.  
 
Scouts kamperen het hele jaar door. In de 
zomer vinden de zomerkampen plaats, 
waarbij groepen over het algemeen 
gedurende 7 tot 10 nachten hun kamp 
opslaan op kampeerterreinen. Daarnaast 
kamperen scouts in voor- en naseizoen en gedurende korte vakanties vaak enkele 
nachten. Sommige Scoutinggroepen organiseren winterkampen, zodat ze ook in de 
winterperiode gebruikmaken van kampeerterreinen.  
 
Scoutingkampeerterreinen 

Het specifieke gebruik van kampeerterreinen door scouts heeft gevolgen voor de eisen 
die Scouting aan kampeerterreinen stelt. Kenmerken van Scoutingkampeerterreinen zijn 
onder meer: 
• de mogelijkheid op een extensieve manier te kamperen; 
• het minimale niveau van de voorzieningen; 
• specifieke voorzieningen om het Scoutingspel te kunnen spelen, zoals 

kampvuurplaatsen, activiteitenterreinen en pionierhout.  
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Het beheer vindt plaats door vrijwilligers die 
verantwoordelijk zijn voor alle taken die met het beheer van de 
terreinen samenhangen. De overnachtingprijs is laag omdat er 
geen winstoogmerk is. Er is een grote verscheidenheid in 
kampeerterreinen, van zeer primitief tot iets luxer met de 
aanwezigheid van bivakaccommodaties. De terreinen liggen 
meestal afgelegen in een natuurlijke omgeving. Op veel 
kampeerterreinen van Scouting Nederland kunnen meer groepen 

tegelijk kamperen. Hierdoor is het ook mogelijk andere scouts te ontmoeten uit binnen- en 
buitenland en samen activiteiten te ondernemen.  
Behalve de zomerkampen kamperen scouts ook tijdens weekenden en houden geharde 
scouts in de winter hun winterkampen. De terreinen worden behalve voor groepskampen, 
ook gebruikt voor regionale en landelijke bijeenkomsten, kampen en trainingen. Hierbij 
zijn deelnemers van verschillende groepen aanwezig.  
 
Uit onderzoek naar het kampeergedrag en de kampeerbehoeften van Scouts blijkt dat 
meer dan een kwart van de kampeeractiviteiten op de eigen terreinen van Scouting 
Nederland plaatsvindt1. 
 
Kamperen in de natuur 

De Scoutingkampeerterreinen zijn over het algemeen gelegen in de natuur. Activiteiten in 
de natuur zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de gezondheid van 
kinderen. Het bieden van kampeermogelijkheden in de natuur 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 deze 
huidige drukke tijd zijn rust en ontspanning steeds belangrijker, juist voor kinderen. 

• De natuur leent zich uitermate goed voor spannend 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 zijn, groeien op tot volwassenen die zich betrokken 
voelen bij de natuur en bij het natuurbeleid. 

Scouting Nederland geeft op verschillende manieren invulling aan haar 
verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Voor de terreinen worden, in samenwerking 
met diverse instanties, beheersplannen opgesteld (infoblad 6.2). Natuur en milieu vormen 
een wezenlijk onderdeel van het programma-aanbod van Scouting en van activiteiten die 
op de terreinen aangeboden worden (infoblad 4.3). Trainers wijzen leidinggevenden 
tijdens de reeds eerder genoemde trainingen op hun verantwoordelijkheid voor de natuur.  
 
Meer informatie 

Folder Scouting en natuur       www.scouting.nl 
 
 

                                                 
1 Lepelaar, 2000, Kampeergedrag en -behoeften van Scoutinggroepen, afdeling Onderzoek & Ontwikkeling Scouting 
Nederland 

 

 


