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Infoblad 2.6  

  
KAMPEERTERREINEN IN HET BUITENLAND 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Soorten terreinen  
- Overkoepelende organen 
- Kampeerterreinen in het buitenland 
- European scout and guide centre managers’ conference 
 
Ook over de grenzen bestaan er voor scouts veel kampeermogelijkheden. In sommige 
landen kun je nog buiten kampeerterreinen kamperen, maar daarnaast zijn er ook veel 
officiële 'campsites' aanwezig.  
 
Soorten terreinen 

In het buitenland wordt vaak onderscheid gemaakt tussen terreinen waar alleen de 
accommodatie ter beschikking gesteld wordt en terreinen waar een uitgebreid programma 
voorhanden is. De eerste zijn erg vergelijkbaar met de meeste Scoutingkampeerterreinen 
in Nederland. Er is gelegenheid voor zelfstandig groepskamperen. De activiteitenterreinen 
bieden complete programma’s voor de groepen die er een verblijf boeken. Soms kun je de 
activiteiten los boeken en opnemen in je eigen kampprogramma, maar vaak is een 
programmastaf aanwezig die een compleet activiteitenaanbod biedt voor het gehele 
kamp. Een voorbeeld hiervan zijn de 'summer camps' in de Verenigde Staten, maar 
bijvoorbeeld ook Kandersteg International Scout Centre biedt complete programma’s. 
Veel kampeerterreinen in het buitenland worden, net als in Nederland, gebruikt als 
trainingsterrein. In veel landen is de trainingsstaf echter onderdeel van de staf van het 
terrein. 
 

Overkoepelende organen 

In de meeste landen is er geen overkoepeld orgaan binnen de 
Scoutingverenigingen voor de kampeerterreinen, zoals in 
Nederland het team Labelterreinen. De landen waar dit wel het 
geval is zijn bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar een 
Council of Campsite Wardens bestaat (www.ccsw.org.uk). In 
de Verenigde Staten bestaat de American Camping 
Association (www.ACAcamps.org), waarbij ook veel Scout- en 
Guidecamps zijn aangesloten.  
 
Kampeerterreinen in het buitenland 

Het Europese Scoutingbureau heeft een digitale accommodatiegids van 
Scoutingkampeerterrein op haar website 
www.scout.org/en/around_the_world/europe/information_events/scout_centres 
 
Daarnaast hebben diverse landen een accommodatiegids met kampeerterreinen 
Verenigd Koninkrijk:  www.scoutbase.org.uk/direct/index.htm 
Denemarken:   www.spejdercentre.dk  
België VVKSM  www.vvksm.be/domeinen/ 
Belgie SGP   www.sgp.be/domaines/dom.html 
Belgie algemeen  www.kampeercentra.be/kt/ 
Luxemburg   www.chalets.lu 
Zwitserland   www.pfadistiftung.ch/de/lagerplatzsuche 
Bondsrepubliek Duitsland: www.scoutnet.de/technik/plaetze/ 
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Zuid-Afrika:   www.scouting.org.za/sasa/campsites.html 
Verenigde Staten:  www.usscouts.org/scoutcamp/database/index.html 
 
Sommige terreinen worden wereldcentra genoemd. Bij de WOSM is dit Kandersteg 
International Scout Centre (www.kisc.ch). De WAGGS heeft vier wereldcentra, in 
Zwitserland (Our Chalet), Groot Brittanië (Pax Lodge), Mexico (Our Cabaña) en India 
(Sangam) (www.wagggs.org).  
 
European Scout and Guide centre managers’ conference 

Eens in de twee jaar is er conferentie speciaal voor managers van Scoutcentra in Europa. 
Gedurende drie dagen kunnen ze informatie uitwisselen over het beheer van 
kampeerterreinen, activiteiten en promotie. Van het team Labelterreinen gaat er iedere 
keer een afvaardiging heen. Terreinen die zijn aangesloten bij Scoutingorganisaties 
kunnen in principe deelnemen. Meer informatie hierover is te krijgen bij het team 
Labelterreinen en op 
www.scout.org/en/around_the_world/europe/information_events/scout_centres 
 


