
Hoe bereik je Scouting kampeerterrein "De Waterberg" 
 

1. Vanuit de richting Otterlo 
Komend vanuit de richting Otterlo rij je door tot aan het Nationaal Park "de Hooge Veluwe". Je slaat de 
tweede weg rechts in, de Deelenseweg. Aan de linkerkant passeer je dan het P.M.T. en de Oranje 
kazerne. De Deelenseweg volgen totdat je onder het viaduct (A12) door bent. Na 100 tot 150 meter is 
aan de linkerkant de ingang van Scouting kampeerterrein "De Waterberg".  

 

2. Vanuit het westen of het oosten via de A12 
Verlaat de snelweg via de afrit 24, Arnhem Noord/Oosterbeek Hooge Veluwe. Bij tweede 
verkeerslichten linksaf, richting Otterlo/Hooge Veluwe.  
Bij driesprong rechts af. Zie verder 1 

 

3. Vanuit het noorden via de A5O 
Verlaat de snelweg via de afrit Schaarsbergen. Sla aan eind afrit links af. Neem de derde weg links, dit 
is de Deelenseweg. Aan de linkerkant passeer je dan het P.M.T. en de Oranje kazerne. De 
Deelenseweg volgen totdat je onder het viaduct (A12) door bent. Na 100 tot 150 meter is aan de 
linkerkant de ingang van Scouting kampeerterrein "De Waterberg". 

4. Vanuit het zuiden over de John Frostbrug 
Volg door de stad de borden richting het Openluchtmuseum / Hooge Veluwe /Burger Bush. Vanaf de 
hoofdingang van het Openluchtmuseum volg je de weg die met een bocht naar links draait. Aan het 
einde bij de T-splitsing rechtsaf, de Cattepoelseweg op. Volgende T-splitsing rechtsaf de 
Deelenseweg op. Na ongeveer 200 meter ligt aan de rechterkant de ingang van Scouting 
kampeerterrein "De Waterberg", nog voor het viaduct van de A12. 

5. Met het openbaar vervoer 
Neem vanaf Centraal Station Arnhem buslijn 2. (3 strippen). Bij de Viersprong/Oranjekazerne 
uitstappen. Via de Deelenseweg (zie 1) bereik je Scouting kampeerterrein "De Waterberg" (3 km). 

6. Kaartcoördinaat 
Scouting kampeerterrein "De Waterberg" is te vinden op de topografischekaarten 40A en 40B schaal 
1:25.000, coördinaat 189.80/447.80 (kaart 40A) 

 


