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Groepsverblijf 
Stulp
Hilversumsestraatweg 1
3744 KB Baarn
Telefoonnummer: 035 - 541 23 00

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

124 slaapplaatsen 

22 douches

10 toiletten (met wc-papier)

Keukeninventaris

Eigen eet- en activiteitenruimte  

Geluidsapparatuur (bluetooth)

Buitenrecreatie

Speelveld

Kampvuurplaats

Geen televisie

Wifi 

Huisdieren niet toegestaan

Nachtrustperiode geldig

Parkeerplaats
bij groepsverblijf

Groepsverblijf

Stulp

Algemeen

Bij groepsverblijf Stulp is het natuurlijk genieten. Het groepsverblijf ligt in natuurgebied 
en boswachterij De Vuursche bestaande uit heide en bos. Op het grote terrein van Stulp 
liggen verschillende sport- en speelvelden. Ideaal om buitenactiviteiten te organiseren voor 
groepen. Het verblijf ligt aan de achtertuin ‘Het Paardenbos’ van Paleis Soestdijk. 

Centraal in groepsverblijf Stulp staan de grote eet- en recreatiezalen. Voor optredens en 
andere animatie staat er een podium en beamer klaar. Het groepsverblijf is alleen op basis 
van maaltijden te reserveren. In Stulp is alles gelijkvloers en alle voorzieningen bevinden 
zich op de begane grond. 

In de omgeving
•  Imker op het eigen terrein

• Kaasboerderij “De Staelenhoef”

• Kasteel Groeneveld

• Klimbos Gooi-Eemland - Laage Vuursche

• Nationaal park de Hoge Veluwe

• Op pad met boswachter André Wiersma

• Oudheidkundig museum Flehite

• Rijksmuseum Muiderslot

• Slot Zuijlen

• Zwembad “De Trits

Specifieke informatie

Bedrijfsleider: Jacques de Groen 
De bedrijfsleider kan specifieke informatie geven over het groepsverblijf. Ook is de 
bedrijfsleider bereikbaar om een afspraak te maken om het groepsverblijf te bezichtige.

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 
A27 richting Almere; Hilversum aanhouden; Afslag (33) Hilversum nemen. In Hilversum 
borden Baarn volgen ( rotonde rechts N 201). 1e grote kruising rechtdoor nemen, 2e grote 
kruising rechtsaf nemen. Gelijk weer links rijden richting Baarn (hier staat er een bord  
van buitenhuis “Stulp”); na ca. 100 meter rechts af het bos in, 900 meter doorrijden.  
Groeps verblijf Stulp bevindt zich rechts. Als navigatieadres Hilversumsestraatweg 1A 
ingeven.

Reizen met eigen vervoer vanuit Amersfoort 
Afslag Eemnes, linksaf richting Soest de N221. Bij de stoplichten rechtsaf richting Hilversum 
N201. 1e kruising linksaf; gelijk weer links richting Baarn. Na ca. 100 meter rechts af het bos in, 
900 meter doorrijden. Als navigatieadres Hilversumsestraatweg 1A ingeven.

Reizen met openbaar vervoer 
• Reis naar station Baarn. Ga vanaf de hoofdingang van het station rechtsaf tussen de   
 fietsenstalling door, rechtsaf het spoor over; ga aan de linkerkant van de weg lopen   
 richting Hilversum, na de stoplichten het 4de bospad linksaf (hier staat een bord van   
 buitenhuis “Stulp”) loop dan 900 meter door. 
•  Vanaf station Sportpark Hilversum. Neem hier bus 70 richting Amersfoort en stap uit bij  

“Camping de Zevenlinden”. Ga linksaf richting Baarn; neem het 1e bospad rechtsaf. (hier 
staat een bord van buitenhuis “Stulp”) loop dan 900 meter door.

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: 124
•  8 slaapzalen met 7 stapelbedden
•  2 slaapkamers met 1 stapelbed
•  4 slaapkamers met 2 losse bedden
•    1 mindervalide toilet en 

doucheruimte
•    Bedden voorzien van: matras en 

kussen
•   Zelf meenemen:  

slaapzak / dekbed, onderlaken,  
en kussensloop

Kenmerken 
•   Ligt in een natuurlijke omgeving;  

4 hectare speelbos
•   Op het terrein: bos, volleybalveld, 

basketbalveld, voetbalkuil, jeu  
de boules veld, tafeltennistafels, 
ATB-route langs het terrein

•   Buitenterras met picknicktafels
•   Kampvuurkuil (hout zelf verzorgen)

Inventaris keuken
•        Koffiemachine met koffiefilters en 

koffie
•   Waterkoker met thee
•   Koelkast
•   Vaatwasser
•   Serviesgoed
•   Ook aanwezig: 

vuilniszakken, afwasmiddel, 
theedoeken en handdoeken

Recreatie
•   Er mag geen versterkt 

geluidsapparatuur hoorbaar zijn 
buiten het groepsverblijf i.v.m. 
gemeentelijke verordeningen

•  Geluidsapparatuur aanwezig. Eigen 
apparatuur is niet toegestaan

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.


