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100 jaar scouts op Labelterrein Eerde
Al een eeuw lang zijn er scouts en scoutingactiviteiten op Labelterrein Eerde van
Scouting Nederland. Dankzij de begeesterde baron Philip van Pallandt en de
enthousiaste scoutingleider Jan Schaap groeide landgoed Eerde vanaf 1920 uit
tot kloppend hart van de padvinderij. Anno 2013 vind je op kampeerterrein
Eerde nog steeds de sfeer van toen. Voor elke scout óf echte natuurkampeerder
een verademing.
Jonkheer Philip van Pallandt
was een scoutingliefhebber
van het eerste uur. Het
boekje Scouting for Boys
van Baden Powell - de Britse
oprichter van de
padvinderijbeweging - sprak
zeer tot zijn idealen en
verbeelding. De ouders van
Philip waren in het bezit van
buitengoed Duinrell in
Wassenaar, waar al direct
na de opkomst in Nederland
padvinders kampeerden.
Toen Van Pallandt in 1913 hij was slechts 23 jaar De Reveille
grote landerijen nabij
Foto genomen op de Steile Oever
Ommen erfde - en hij baron
Ansichtkaart afgestempeld in 1916
Van Pallandt van Eerde werd
- gaf hij meteen de padvinderij vrijelijk toegang. Het huidige
scoutingkampeerterrein Eerde was slechts een klein deel van het landgoed van
de baron, dat meer dan 1.500 hectare omvatte. De huidige boswachterij
Ommen, het Eerder Achterbroek én het kasteel Eerde met grondgebied maakten
er allemaal deel van uit. Al meteen in 1913 kampeerden de eerste padvinders
aan de Regge, bij de Hoge (Steile) Oever. NPO Troep 2 - later de Baron van
Pallandt Troep - uit Den Haag stond onder leiding van Jan Schaap, een
belangrijke persoon in de eerste jaren van de padvinderij in Nederland én een
goede vriend van de baron. Hij zou vanaf 1913 elk jaar met zijn Troep
terugkeren voor een kamp op Landgoed Eerde.

Kloppend hart van de padvinderij

Eerde werd het middelpunt van de Nederlandse padvinderijbeweging, toen in
1923 de eerste leiderscursussen werden gegeven op Gilwell Ada’s Hoeve,
tegenover huis Het Laar. De trainingen voor de leidsters van het Nederlandsche
Meisjesgilde gingen eveneens in 1923 van start, op het terrein dat nu
labelterrein Eerde is. Het werd het hoofdkampeerterrein en opleidingscentrum
voor de vrouwelijke padvinders.
Tussen 1924 en 1932 was een deel van landgoed Eerde eigendom van de
Internationale Orde van de Ster van het Oosten, onder leiding van de mystieke
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leider Krishnamurti. De zogenaamde Sterkampen werden op Eerde gehouden.
Labelterrein Eerde is heden ten dage in bezit van Natuurmonumenten, samen
met de Steile Oever, het Eerder Achterbroek en het kasteel inclusief parkbos.
Het kampeerterrein staat onder beheer van Scouting Nederland.

Eeuwenoud landgoed

Labelterrein Eerde bevindt zich aldus op een eeuwenoud landgoed, dat al sinds
1706 in bezit was van de familie Van Pallandt, die in 1715 het huidige kasteel
liet bouwen. Hiervoor was het gebied eigendom van een andere adellijke familie
en voor hen waarde er zelfs een roofridder rond op Eerde. Vanuit een versterkt
roofriddersnest - Huis Eerde - ging hij in de tweede helft van de veertiende eeuw
op rooftocht in de regio.

Bijzonderheden

Het bos en de landerijen
rondom het scouting
kampeerterrein herbergen meer
historische bijzonderheden,
waaronder een grafkelder uit
omstreeks 1850, het stafhuisje
(gebouwd rond 1926) op het
kampeerterrein - waar ooit de
jonge prinses Beatrix als
padvindster verbleef - en
natuurlijk de Steile Oever; in
feite een stuwwal uit de laatste
IJstijd. Een spannend en
historisch stukje Nederland,
met een rijk
padvindersverleden. Nog steeds
komen jaarlijks meerdere
scoutinggroepen kamperen op
labelterrein Eerde. Als
kampeerterrein klein, rustig en
zonder overdreven luxe; maar
o zo speciaal. Zeker voor
scouting; al een eeuw lang. En
hopelijk nog eeuwen te gaan.
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