
groepsgebouw.nl

Groepsverblijf 
Bosuil
Woudenbergseweg 47
3711 AA Austerlitz
Telefoonnummer: 0343 - 491 304

Reserveren
Om het groepsverblijf te reserveren 
of om wijzigingen door te geven  
in de reserveringsovereenkomst,  
is de afdeling Reserveringen van  
de Paasheuvelgroep bereikbaar. 

Paasheuvelgroep
Telefoonnummer: 0577 - 411 556
E-mail: info@paasheuvelgroep.nl

       facebook.com/paasheuvelgroep

       instagram.com/paasheuvelgroep

Faciliteiten

192 slaapplaatsen 

16 douches

32 toiletten (met wc-papier)

Keukeninventaris

5 eet- en recreatieruimtes

Buitenrecreatie

Speelveld + tennistafel

Kampvuurplaats

Geen televisie

Wifi (tegen betaling)

Huisdieren niet toegestaan

Nachtrustperiode geldig

Algemene 
parkeerplaats

Groepsverblijf

Bosuil

Algemeen

Groepsverblijf Bosuil is in 2011 nieuw gebouwd op het terrein van Paasheuvelgroep 
 Austerlitz.In het groepsverblijf is het natuurlijk genieten voor iedereen. Het groepsverblijf 
ligt middenin het bos en op de Utrechtse heuvelrug. Met het bos rond Bosuil is er veel 
ruimte om buiten activiteiten te organiseren. Bosuil bestaat uit vier groepsverblijven; Krekel, 
Mier, Merel en Specht. Bij de verhuur van het gehele verblijf krijgt u, naast de vier standaard 
recreatieruimtes, ook de beschikking over recreatieruimte De Vlinder. De Vlinder is een grote 
recreatieruimte te midden van het groepsverblijf. Alle faciliteiten bevinden zich op de bega-
ne grond. Bosuil is alleen te reserveren op basis van maaltijden.

In de omgeving
•  Militair luchtvaart museum

• Zwembad Dijnselburg (korting op entree)

• Henschotermeer

• Pyramide van Austerlitz

• Centrum Zeist

• KNVB sportvelden

 
Specifieke informatie

Bedrijfsleider: Inge Brandt Corstius 
De bedrijfsleider kan specifieke informatie geven over het groepsverblijf. Ook is de bedrijfs-
leider bereikbaar om een afspraak te maken om het groepsverblijf te bezichtigen.

Aankomst- en vertrektijden 
De Paasheuvelgroep hanteert standaard aankomst- en vertrektijden. Alleen in overleg met 
de bedrijfsleider is het mogelijk om hiervan af te wijken.

Reserveringen met maaltijden 
Tijdens het verblijf zijn er standaard maaltijdmenu’s. Er kan rekening gehouden worden speciale 
eet- en dieetwensen. Deze kunnen minimaal 14 dagen voor aankomst doorgegeven worden.



Routebeschrijving

Reizen met eigen vervoer vanuit Utrecht 
Neem de A28 richting Amersfoort. Neem afslag 3-Den Dolder naar N238 richting Zeist-Oost. 
Ga op de afrit linksaf naar Austerlitz. Volg bij de rotondes de borden Austerlitz. Na passeren 
van het KNVB terrein volgt nog 1 rotonde. Ga hier rechtdoor. Sla iets later ter hoogte van 
het Beauforthuis linksaf. Volg de bosweg (eerst links, daarna rechts) naar Paasheuvelgroep 
Austerlitz.

Reizen met eigen vervoer vanuit Arnhem 
Neem de A12 richting Utrecht. Neem afslag 22 - Maarsbergen en ga rechtsaf N226 richting 
Maarsbergen / Maarn / Woudenberg / Amersfoort. Ga verder op de N226.  Neem op de 
rotonde de 3e afslag naar Randweg / N224. Ga verder op de N224. Ga rechtdoor over één 
rotonde en vervolg de N224. Bij het kruispunt wederom rechtdoor. Na passeren van de 
Pyramide van Austerlitz is het nog ongeveer 2 kilometer rijden. Sla ter hoogte van het 
Beauforthuis rechtsaf. Volg de bosweg (eerst links, daarna rechts) naar Paasheuvelgroep 
Austerlitz.

Reizen met eigen vervoer vanuit Zwolle 
Neem vanuit Zwolle de A28 richting Amersfoort. Neem afslag 5 - Maarn / Amersfoort-Zuid 
/ Soest. Ga op de afrit linksaf richting Maarn / Doorn. Ga verder op de N227. Sla op het 
kruispunt rechtsaf richting Austerlitz. Na passeren van de Pyramide van Austerlitz is het nog 
ongeveer 2 kilometer rijden. Sla ter hoogte van het Beauforthuis rechtsaf. Volg de bosweg 
(eerst links, daarna rechts) naar Paasheuvelgroep Austerlitz.

groepsgebouw.nl
Direct reserveren?
Bel 0577 - 411 556, mail naar info@paasheuvelgroep.nl of kijk op 

Verblijfsperiode & maaltijden

Weekend 
Aankomst: vrijdag 18.00 uur  

Vertrek: zondag 17.00 uur 

Maaltijden: diner vrijdagavond t/m lunch 
zondag

Halve midweek 
Aankomst: maandag 10.00 uur 

Vertrek: woensdag 10.00 uur 

Maaltijdenoptie 1:  
lunch maandag t/m ontbijt woensdag   

Maaltijdenoptie 2: 
diner maandag t/m lunchpakket woensdag

Aankomst: woensdag 14.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

Maaltijden: diner woensdag t/m lunch 
vrijdag

Midweek 
Aankomst: maandag 10.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur 

Maaltijdenoptie 1: 
lunch maandag t/m ontbijt vrijdag  
(€4 p.p. extra lunch op vrijdag)

Maaltijdenoptie 2:  
diner maandag t/m lunch vrijdag

Week 
Aankomst: maandag 10.00 uur

Vertrek: zondag 17.00 uur

Maaltijdenoptie 1:  
lunch maandag t/m ontbijt zondag 
(€4 p.p. extra lunch op zondag)

Maaltijdenoptie 2:  
diner maandag t/m lunch zondag  

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur  

Maaltijden: diner vrijdag t/m lunch vrijdag

Faciliteiten 

Slaapvoorziening
•   Totaal slaapplaatsen: 192
•  28 slaapzalen:   
 20 x 4 stapelbedden
 8 x 2 stapelbedden
•    Bedden voorzien van: 
 matras en kussen
•  Zelf meenemen:  

slaapzak / dekbed, onderlaken,  
en kussensloop

Kenmerken 
•    Ligt in een natuurlijke omgeving
•    Op het terrein: 
 speelveld en tafeltennistafel
•   Met eigen vuurkorf

Inventaris keuken
•    Koffiemachine (met koffie en 

koffiefilters)
•   Waterkoker (met thee)
•   Koelkast
•   Magnetron
•    Serviesgoed:
 borden, bestek en kopjes
•  Toiletpapier
•  Vuilniszakken
•  Vaatdoekje
•  Afwasborstel en afwasmiddel
•    Zelf meenemen: 

theedoeken en handdoeken

Recreatie
•     Vier eet- en recreatieruimtes

•    Toegang tot grote gezamenlijke 
recreatieruimte De Vlinder

Nachtrustperiode
Van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Er gelden regels voor geluid. 
Lees deze terug in ‘Richtlijnen 
voor groepsovernachting bij de 
Paasheuvelgroep’. 

Het is verplicht om een ingevuld 
nachtregister in te leveren. 
Download een nachtregister via 
www.groepsgebouw.nl.


