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Infoblad 2.2
PAKKET VAN EISEN
Bij het zoeken naar ruimte om te kamperen is het belangrijk een pakket van eisen op te
stellen waar het terrein aan moet voldoen. Voor een Scoutingkampeerterrein zijn de
volgende inrichtingselementen en gebruikseisen een leidraad bij het zoeken naar en
toetsen van kampeerruimte.
Beheersvorm
• eigendom of langdurig gebruiksrecht
• beheerd door aparte rechtspersoon of Scouting Nederland
• erkend als Scouting Labelterrein
Gebruiksvorm
• hoofddoel: zelfstandig groepskamperen door Scoutinggroepen
• nevendoel: geschikt voor regionale en landelijke activiteiten
• nevendoel: individueel kamperen voor Scoutingleden
• medegebruik door andere maatschappelijke jeugdorganisaties
Gebruik
• permanent (zomerseizoen) 350 - 500 personen
• enkele weken per jaar 1000 personen op eigen terrein
• incidenteel omvangrijke manifestatie eventueel tot over de eigen terreingrenzen.
Gebruiksintensiteit
• zes tot acht weken in de zomerperiode intensief
• korte schoolvakanties en weekenden in voor en naseizoen intensief
• rest van het jaar extensief tot nihil
Inrichting
• min of meer besloten eenheden per groep
• speelveld
• toiletvoorzieningen, water en riolering
• eenvoudig stafonderkomen en opslag materiaal
• parkeerruimte
Locatie
• regio ....
Bereikbaarheid
• te voet, per fiets: goed /zeer goed
• auto: goed
• openbaar vervoer: redelijk
• bij waterterreinen: lelievletten en wachtschepen: goed
Omgeving
• goed en veilig bereikbaar te voet en per fiets.
• goed en openbaar toegankelijk
• speelplekken en 'zwerf' mogelijkheden
• avontuurlijke en natuurlijke belevingsmogelijkheden
• veilig zwem- en zo mogelijk vaarwater
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Toelichting
Gedacht wordt aan een terrein van 10-12 ha afhankelijk van grondsoort, ligging en
natuurlijke inbedding in de omgeving. Dit terrein wordt ingedeeld in 6-10 min of meer
besloten groepsvelden, 1 trekkersveld en 2-5 activiteiten velden. De bouw van een
eenvoudig (seizoen)onderkomen voor de staf en voldoende toilet/douche voorzieningen
met aansluiting op riolering of het aanleggen van een IBA moet mogelijk zijn. Het terrein
moet onderdeel uitmaken van een groter gebied met voldoende recreatie mogelijkheden
en ruimte voor natuurbeleving. Goede en veilige bereikbaarheid voor jeugdigen is een
vereiste. De mogelijkheid tot medegebruik van een aangrenzend recreatie- of
evenementen terrein voor grotere manifestaties is aantrekkelijk. Voorkeur voor ligging aan
of nabij zwem- of vaarwater.

Dit infoblad kwam tot stand met medewerking van: Dirk Kistemaker
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