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Infoblad 6.4 

 
RICHTLIJNEN BOS- EN TERREINBEHEER  
 
Doelstelling 

Scoutingkampeerterreinen zijn primair bedoeld om kamperen door Scoutinggroepen 
mogelijk te maken en om te gebruiken voor het Scoutingspel. Kamperen en buitenleven 
vormen samen een van de belangrijkste pijlers van het Scoutingspel. Door de ligging van 
de terreinen in ecologisch belangrijke gebieden, zal het beheer zoveel mogelijk in 
overeenstemming moeten zijn met de aanwezige natuurwaarden. In het gebruik van het 
terrein houden we zo veel mogelijk rekening met bestaande natuur. Waar mogelijk 
kunnen we de ecologische en natuurwetenschappelijke waarden versterken, zonder de 
gebruiksmogelijkheden te veel te beperken. De doelstelling voor 25 jaar voor inrichting en 
beheer van de kampeerterreinen is:  

 
Richtlijnen voor inrichting en beheer van Scoutingkampeerterreinen 

 
Kaderscheppende richtlijnen 
• Bij de inrichting en het beheer gaan we uit van de geldende wet- en regelgeving. 
• Veiligheid van bezoekers en medewerkers staat voorop bij de keuzes die we maken. 
 
Richtlijnen voor de inrichting  
• Ingericht voor Scouts om te kunnen kamperen en het Scoutingspel te kunnen spelen; 
• Vrij liggende kampeervelden en centrale activiteitenvelden;  
• Inrichting van de velden op een zodanig manier dat de kampeerders een grote mate 

van privacy hebben; 
• Grote diversiteit in aanwezige velden; daarbij is zowel ruimte voor grote groepen, 

groepen die in subgroepverband kamperen en kleinere eenheden, voor zover de 
fysieke mogelijkheden van het terrein dit toelaten;  

• Mogelijkheden om op het terrein behalve kamperen ook dag- en nachtactiviteiten te 
kunnen ondernemen, waarbij natuurbeleving door Scouts een belangrijk uitgangspunt 
is; 

• Ontsluiting d.m.v. paden waarbij doorgaande routes geen velden kruisen; 
• Functionele bouwwerken die passen binnen de doelstelling en passen in het 

landschap; 
• Parkeervoorzieningen op een centrale plaats; overige terreindelen zoveel mogelijk 

afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van 
hulpverleningsvoertuigen en beheer; 

• Bij inrichting rekening houden met gebruik door alle doelgroepen van Scouting 
Nederland.  

 
Richtlijnen voor de natuur 
• Gevarieerd bos met gezonde leeftijdsopbouw, veel onderbegroeiing en natuurlijke 

verjonging; 
• Streven naar multifunctioneel bos waarbij sprake is van ruimte voor recreatie, natuur 

en houtproductie en waarbij de nadruk ligt op recreatief medegebruik; 
• Houtproductie en natuurbeheer vormen geen primaire doelstellingen; 

Behouden en versterken van de kampeerterreinen van Scouting Nederland om het 
spel van Scouting, waaronder het kamperen door Scouts op een voor Scouting 
typerende manier, mogelijk te maken in de nabije en verre toekomst, waarbij rekening 
gehouden wordt met de ecologische waarden van de terreinen. 
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• Aanwezigheid van dood hout voor zover dit de veiligheid van de gasten en 

medewerkers niet in de weg staat; 
• Een natuurtype dat van nature op de standplaats kan voorkomen en past bij het 

karakter van het landschap; 
• Geen actieve bestrijding van exoten, voor zover deze de doelstelling niet in de weg 

staan; bij keuze gaat de voorkeur uit naar inheemse boomsoorten; 
• Behouden en versterken van de aanwezige natuurwaarden waarbij we rekening 

houden met de doelstelling; 
• Geen beheersjacht op de kampeerterreinen tenzij we schade niet op een andere 

manier kunnen voorkomen; plezierjacht is niet toegestaan.  
 
Richtlijnen voor het beheer 
• Verantwoord beheer op een kostenefficiënte manier, waarbij we rekening houden met 

de mogelijkheid werk door vrijwilligers op een arbeidsextensieve, goedkope manier te 
laten uitvoeren; 

• In principe geen gebruik maken van bestrijdingsmiddelen, tenzij dit voor het doel 
noodzakelijk is; hierbij gaat de voorkeur dan uit naar biologische middelen; 

• Bij het beheer rekening houden met het kampeerseizoen (juli en augustus) en het 
broedseizoen (15 maart t/m 15 juli); geen ingrijpende beheersmaatregelen in deze 
periode; 

• Bij het gebruiken van de velden zoveel mogelijk rouleren en velden tijdelijk buiten 
gebruik stellen; de natuur en de bodem geven we zo de kans zich te herstellen; 

• Waar mogelijk het beheer laten aansluiten bij het beheer op aanliggende percelen van 
anderen zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale landschappen of 
particulieren, zonder de doelstelling uit het oog te verliezen. 

 
De richtlijnen kwamen tot stand met medewerking van:  ir. F. Boersma (projectmedewerker nieuwe 
beheersvormen Labelterreinen), drs. S. de Heij (Staatsbosbeheer, team Natuur- en Milieu), J.M. Hogenbirk 
(Consulentschap NME Gelderland, Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve), P. Breuring (Staatsbosbeheer, 
Scoutingkampeerterrein St. Walrick), ir. M. Baartmans (De Groene Ruimte, team Natuur & Milieu), J. 
Schimmel (Scoutcentrum Buitenzorg), ing. A. Dekker (oud-beroepskracht Labelterreinen), Jelle Bais 
(Staatsbosbeheer, groepsbegeleider De Zwervers Veenendaal), ir. S. Ruven (Bureau Slinge, oud-consulent 
team Natuur & Milieu), drs. J. van den Bos (beleidsmedewerker Natuur & Milieu provincie Flevoland, 
Scoutingkampeerterrein Dwingeloo), ir. A.R. de Jong (bureau Nieuwland), Chr. de Graaff 
(Scoutingkampeerterrein Het Naaldenveld), ing. J.C. van Alphen (milieukundige Ecobrain). 
 
 
Vastgesteld 14 maart 2002  
Team Labelterreinen 
 


