
www.oranjeroute.nl
1

Een vorstelijk veelzijdige vakantie

www.germany.travel
www.oranjeroute.nl 

De Oranjeroute



32
www.oranjeroute.nl

Wilt u meer weten over de geschiedenis van het Nederlandse koningshuis? Houdt u ervan om oude kastelen en 
schilderachtige steden te bekijken? En trekt u er graag opuit in de natuur? Dan is de Oranjeroute echt iets voor u!
 
De vakantieroute met een lengte van circa 3.000 km komt langs Duitse en Nederlandse steden die historische 
banden hebben met het Huis Oranje-Nassau. Geschiedenis en cultuur vindt u overal waar u komt: in historische 
stadscentra en tentoonstellingen over het Nederlandse koningshuis, bij concerten of gezellige stadsfeesten.  
U kunt de route in zelf uitgekozen delen ontdekken, tijdens een korte of langere vakantie. Uw reis loopt steeds 
door afwisselende landschappen, of u nu met de auto of op de fiets onderweg bent.

In deze brochure en op www.germany.travel kunt u inspiratie opdoen voor uw reis. Wij wensen u een prettige 
vakantie langs de Oranjeroute!

De Oranjeroute
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Kleve

Diez

BraunfelsNassau

Moers

CULTURELE TIPS

Bezoek het museum in het Gravenslot. Ontdek de  
geschiedenis van de regio rond Diez. Laat u verrassen 

door dit museum waar bezoekers zelf veel kunnen 
uitproberen. 

In diverse Oranjerouteplaatsen kunt u deelnemen aan een 
rondleiding door het slot of de stad. Meer informatie is 

verkrijgbaar bij de plaatselijke Tourist Info.

MOERS
Moers ligt in een onverwacht groene omgeving aan de 
westelijke rand van het Ruhrgebied. Met 104.000 inwo-
ners is het een aantrekkelijke stad.

KLEVE (KLEEF)
In 1646 trouwde Louïse Henriëtte, de oudste dochter 
van de Nederlandse stadhouder, met de keurvorst van 
Brandenburg, tevens hertog van Kleve, Frederik-Willem. 
Hun zoon die in 1648 geboren is op het slot van Kleve, 
heette Willem-Hendrik. Hij behoorde zowel tot het Huis 
Hohenzollern als tot het Huis Oranje-Nassau. 
Nu is Kleve een moderne en levendige stad. Toch ziet 
men nog de sporen van de geschiedenis. Het kasteel 
de Schwanenburg is al van verre zichtbaar, in het mu-
seum ‘het Kurhaus Kleve‘ zijn kunstwerken te zien uit 
verschillende periodes. Ook de 17e-eeuwse tuinen van 
Kleve trekken vele bezoekers.
In het Reichswald en het beschermde natuurgebied 
‘Düffelt‘ kunt u prachtige fietstochten maken. Wande-
laars, joggers en nordic-walkers gaan graag naar het 
‘Nature.Fitness.Park‘. Een echte belevenis is een tocht 
door het fascinerende landschap van de Neder-Rijn 
met de zogenaamde Grenzland-draisine, een spoorfiets 
voor meerdere personen. 

FIETSTIP
De 2.000 km lange Niederrheinroute loopt

over goed aangegeven fietspaden en komt door een  
prachtig landschap en ook langs industriecultuur,  

door liefdevol gerestaureerde stadscentra en langs 
diverse bezienswaardigheden.

Slot Moers

Schwanenburg, Kleve 

Slot Oranienstein, Diez

Slot Braunfels

Burcht Nassau

NASSAU
Hier ligt de oorsprong van het huis Nassau. Renatus van 
Nassau-Breda, ook bekend als René van Chalon, be- 
noemde zijn neef Willem de Zwijger in 1544 als erfge-
naam van het vorstendom Orange in Zuid-Frankrijk. 
Deze noemde zich voortaan Willem van Oranje-Nassau 
en werd de stamvader van het Nederlandse koningshuis. 
Nassau ligt in het romantische dal van de Lahn, tussen 
Taunusgebergte en Westerwald, midden in het Natuur-
park Nassau. De silhouetten van de burcht van Nassau 
zijn van ver te zien. 
De omgeving is een paradijs voor wandel-, fiets- en 
kanoliefhebbers. Regelmatig zijn er boottochten op de 
Lahn. In de zomermaanden zijn er begeleide stadswan-
delingen, van april t/m okt. ook onder leiding van een 
nachtwacht.
Jaarlijks terugkerende evenementen zijn bv. een week-
end in het teken van wijn, wandelen en culinair genot 
(2e weekend in juni), het straattheaterfestival (2e 
weekend in aug.), de Michelsmarkt (laatste weekend in 
sept.) of de adventsmarkt (2e adventsweekend).

DIEZ
De voorouders van koning Willem-Alexander hebben in 
slot Oranienstein gewoond. Geniet van een rondleiding 
door dit barokke slot. Bijzondere aandacht verdienen 
de blauw-gouden zaal, de maarschalkzaal, het tuin- 
kabinet, de slotkapel en het museum Nassau-Oranje.  
De Oraniensteiner concerten vinden eenmaal per 
maand plaats in de Orangerie of in de slotkapel van slot 
Oranienstein (behalve juli en aug.).

De rondleidingen in Diez met een speciaal thema zijn 
geliefd, bijv. ‘In de voetsporen van de Oranjes‘ en fak-
keltochten. In het museum over stads- en regiogeschie-
denis in het Gravenkasteel worden interessante rond-
leidingen en activiteiten voor kinderen georganiseerd.
Maak een kanotocht op de idyllische Lahn, Duitslands 
meest geliefde rivier voor deze sport. In de omgeving 
van Diez kunt u volop van de natuur genieten op de 
fietsroute langs de Lahn of op de wandelroute die deze 
rivier volgt. 

BRAUNFELS
In 1602 werd in het kasteel van Braunfels gravin Amalia 
geboren. Toen de Spanjaarden de stad bezetten, vlucht-
te de familie Van Solms-Braunfels naar Holland. Daar 
trouwde Amalia in 1625 met Frederik Hendrik van Oranje. 
Hun vijfde dochter, Emilie Albertine Agnes, trouwde 
met Frederik Willem van Nassau-Diez en werd stam-
moeder van het Nederlandse koningshuis. Hoog boven 
de schilderachtige stad met haar vakwerkhuizen staat 
het imposante slot. 
Braunfels is een erkend kuuroord. De omgeving is zeer 
geschikt voor wandelingen en fietstochten, in het  
Natuurpark de Taunus en in het Lahndal. Sterrenkoks en 
de kleinste specialiteitenbrouwerij van Hessen zorgen 
ervoor dat de inwendige mens niets te kort komt.

De stad is ontstaan ten tijde van de Romeinen. Later 
hebben de graven van Moers hun stempel op de stad 
gedrukt. In die periode verkreeg Moers stadsrechten 
(1300). Na de dood van de laatste gravin erfde prins 
Maurits van Oranje-Nassau in 1601 de stad. De prins 
had Moers al in 1597 van de Spaanse overheersers be-
vrijd. Het kasteel van Moers kwam zo in handen van de 
Oranjes. Tot 1763 was de burcht het centrum van de 
door Maurits gebouwde stadsvesting. Sinds het begin 
van de 20e eeuw komen veel bezoekers in het Graf-
schafter Museum om de geschiedenis van de streek te 
leren kennen. De Oranjes regeerden tot 1702 in Moers. 
Toch woonden er ook na 1702 nog veel Nederlanders. 
Zij brachten de stad tot bloei. 
De goed onderhouden fietspaden van de Neder-Rijn-
route en de ‘Baumkreisroute‘ leiden fietsliefhebbers o.a. 
langs het slot Lauersfort, het kasteel van Moers en het 
mijnwerkersdorp Meerbeck.

Een vorstelijk veelzijdige vakantie
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DILLENBURG
In 1533 is Willem van Oranje in Dillenburg geboren.  
Van hieruit leidde hij de opstand van de Nederlanden 
tegen de Spaanse koning. Het slot van Dillenburg werd 
in 1760 verwoest. Ter herinnering aan Willem van Oranje 
werd in 1872-1875 de Willemstoren gebouwd. In het 
daarin ondergebrachte museum komt u meer te weten 
over de Huizen Nassau en Oranje-Nassau. De kazemat-
ten, de onder de Willemstoren gelegen verdedigings-
werken, zijn uniek. In oorlogstijden  waren hier meer 
dan 2.000 soldaten gelegerd om het slot te verdedigen. 
In het museum villa Grün is de industriële ontwikkeling 
van de regio te zien. Bij de oude stadsmuur liggen de 
voorouders van het Huis van Oranje-Dillenburg bij de 
stadskerk begraven.
De omgeving van Dillenburg leent zich uitstekend voor 
het maken van mooie wandelingen, bijv. op de premi-
umwandelroute de Rothaarsteig, de Westerwaldsteig 
of het Lahn-Dill-Berglandpfad. De routes zijn goed 
bewegwijzerd en lopen door prachtige natuurgebieden.

INSIDERTIP

Kiest u voor een georganiseerde vakantie? 
De Tourist Info’s in diverse Oranjerouteplaatsen hebben 

all-inclusiveaanbiedingen.

Dillenburg Fulda

BAD AROLSEN
Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont, de latere koningin 
der Nederlanden, is in het slot van Bad Arolsen geboren 
en getogen. Haar huwelijk met koning Willem III en de 
geboorte van dochter Wilhelmina behoedden de dynas-
tie van Oranje-Nassau voor uitsterven.
Nakomelingen van het vorstenhuis Waldeck-Pyrmont 
wonen nog steeds in het slot, dat opengesteld is voor het 
publiek. Het museum Bad Arolsen, de barokke Schloss-
straße en muziekuitvoeringen brengen het verleden tot  
leven. Andere interessante musea in Bad Arolsen zijn 
het streekmuseum, het museum voor voorjaars- en 
paastraditie en het speelgoedmuseum. Ook de histori-
sche drinkwaterinstallatie is een bezoek waard.

INSIDERTIP

Tijdens een bezoek aan Dillenburg mag een  
bezoek aan de Hessische stoeterij niet ontbreken. 

In de voormalige oranjerie bevindt zich tegen-
woordig een koetsenmuseum.

Bad Arolsen
Willemstoren, Dillenburg

Slot Bad Arolsen

FULDA
Tussen de barokke dom en het oude centrum pronkt 
sinds 2014 een steen met bronzen portret van Willem  
Frederik van Oranje-Nassau. De latere koning van Neder- 
land trok in 1802 naar Fulda en maakte deze stad tot 

SPORTIEVE TIPS

Een beschrijving van de Oranjefietsroute die van Nassau 
naar Bad Arolsen loopt, vindt u in een gids van de uitgeverij

Esterbauer. In het Lahndal worden ook e-bikes verhuurd.
Arrangementen, zie www.oranje-fietsroute.com.

De prachtige Lahnwandelroute loopt  
van Diez naar Lahnstein.

Het idyllische riviertje de Lahn leent zich voor 
mooie kanotochten.

Slot Bad Pyrmont

zijn residentie. Bij de gedenksteen kijkt de bezoeker in 
de naar de vorst van Fulda genoemde Wilhelmstraße.  
De schrijver Goethe liet zich al lovend uit over de in 
opdracht van Willem gebouwde classicistische straten.
Niet ver van de Wilhelmstraße is het representatieve 
Stadsslot met zijn historische zalen te bewonderen.  
Dit was tot 1806 de residentie van Willem Frederik,  
de slottuin veranderde hij in een landschapspark.  
In de voormalige Munt heeft de vorst een pandhuis op-
gericht. Het classicistische Wilhelmshospitaal, waarin 
nu een muziekschool is gevestigd, is gemakkelijk met  
de fiets of te voet bereikbaar.
Voor wie de fiets bij zich heeft, is ook een fietstocht 
naar de vorstelijke zomerresidentie van  Willem Frederik,  
slot Fasanerie bij Eichenzell, een aanrader. Bad Arolsen in het Waldecker Land heeft nog meer voor 

u in petto. U vindt er maar liefst 400 km gemarkeerde 
wandelwegen. Bij de idyllisch gelegen Twistesee is een 
zandstrand, u kunt er waterskiën en er is een 9 holes 
golfbaan bij. Ook het zwemparadijs Arobella dat over 
een sauna beschikt, staat garant voor ontspanning en 
plezier. Het hele jaar door vinden er activiteiten plaats, 
bv. het barokfestival (eind mei/begin juni), de slotcon-
certen in de zomer, het volksfeest ‘Kram- und Vieh-
markt‘ (aug.) of de advent-bosmarathon op zaterdag 
vóór de 1e advent.

BAD PYRMONT
Bad Pyrmont is door koningin-regentes Emma,  
de tweede echtgenote van koning Willem III, met  
Nederland verbonden. Zij behoedde het Nederlandse 
koningshuis ervoor uit te sterven. Waldeck-Pyrmont 
was sinds 1807 een zelfstandig vorstendom. De fa-
milie van Waldeck-Pyrmont woonde in de zomer in slot  
Pyrmont, dat na afbraak begin van de 18e eeuw nieuw 
was opgebouwd. Tegenwoordig bevindt zich in het slot 
een museum.
Bad Pyrmont is een kuuroord met een mediterrane 
sfeer. Beroemd is het kuurpark met zijn barokke lanen 
en unieke palmentuin waar palmen en subtropische 
planten groeien. Het culturele programma van de stad 
trekt veel bezoekers. Bekend is de Zomer van Pyrmont 
met evenementen van rock tot pop, variété en theater 
tot klassieke concerten.
In de Hufeland Therme kunt u zich lekker laten ver-
wennen. U kunt in de omgeving van Bad Pyrmont 
ook golfen, tennissen, fietsen en nordic walken. Maak 
een tocht op een stoomboot op de rivier de Weser en  
bekijk de vele kastelen en burchten langs de beroemde  
Duitse sprookjesroute!

Bad Pyrmont

Panorama van dom van Fulda,  
slottuin en oranjerie
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STOLBERG
Juliana van Stolberg en Wernigerode is in 1506 in Stol-
berg geboren. Zij was de moeder van Willem van Oranje.
Het kasteel Stolberg is opengesteld voor het publiek. 
Stolberg, gelegen in het zuiden van het Harzgebergte, 
heeft maar liefst meer dan 400 vakwerkhuizen uit 
6 eeuwen. Er zijn enkele interessante musea, zoals de 
Oude Munt en het Kleine Burgerhuis. Ook de ridderher-
berg en het Josefskruis (een groot ijzeren dubbelkruis) 
zijn interessant om te bekijken.
Hier wordt de Walpurgisnacht gevierd. In de nacht van 
30 april op 1 mei komen de heksen en duivels tot leven. 
Het is geweldig om te zien hoe het grote vuur wordt 
aangestoken! Het paasvuur bij de ridderpoort (paas-
zaterdag), het bosfolklorefeest bij het Jozefskruis (half 
juli) en het historische stadsfeest (2e weekend in aug.)  
trekken bezoekers van heinde en ver. 

WEIMAR
Sophie van Oranje trouwde in 1842 met aartsgroother-
tog Carl-Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach.  
Zij hield van wetenschap en literatuur en ondersteun-
de sociale projecten, zoals het Sophienhaus, de eerste 
officiële verpleegstersschool van Duitsland. Ook het 
Goethe- en Schillerarchief, waar handgeschreven teksten 

Stolberg

Weimar

WERNIGERODE
Vanaf 1429 behoorde het graafschap Wernigerode aan 
de familie van het Huis Stolberg-Wernigerode. Door 
het huwelijk tussen Juliana van Stolberg en Willem van 
Nassau-Dillenburg kreeg Wernigerode een verbinding 
met het Nederlandse koningshuis.
Hoog boven de oude stad prijkt het slot Wernigerode. 
Hier worden bezoekers geïnformeerd over de vrou-
welijke tak van de familie Von Stolberg die voor het  
Nederlandse koningshuis zo belangrijk is geweest. 
Elk jaar vinden er culturele activiteiten op het kasteel 
plaats, o.a. het Slotfestival (juli/aug.). Er zijn ook wisse-
lende tentoonstellingen. 
Bij het Schloß Wernigerode® liggen terrasvormige  
tuinen. Ook in de lusthof, het kastanjebos en het dieren-
park is het goed toeven. De omgeving van Wernigerode 
is een paradijs voor fietsers, wandelaars en voor ieder-
een die van de natuur houdt.
In Wernigerode is het hele jaar door veel te doen.  
Wat dacht u bv. van de ‘museumlente‘ (maart), een 
Midden-Duitse pottenbakkersmarkt (mei), het raad-
huisfeest (juni) of de Harz-Gebirgslauf in de vlakbij 
gelegen bergen van de Harz (okt.)?

Wernigerode

             FIETSTIP

    Vanaf Bad Arolsen fietst u grotendeels over 
bestaande langeafstandsfietsroutes langs de 

Oranjeroutesteden tot aan Hitzacker 
(zie www.germany.travel). 

Een deel van de eerste etappe loopt via de HS-R6.

Slot Bad Pyrmont

Schloß Wernigerode ®

In het zwemparadijs Thyragrotte kunt u lekker ont-
spannen. ´s Zomers is het heerlijk om in de bergen van 
de Harz, midden in het karstlandschap van de zuide- 
lijke Harz, lange wandelingen te maken, nordic wal-
king te beoefenen, te fietsen, met de Stolberger post-
koets te rijden en te vissen. ´s Winters kunt u in de 
bergen winterwandelen en rodelen.

van de schrijvers te zien zijn, is door haar opgericht. 
U kunt zowel te voet als met de fiets de sporen van 
Sophie volgen, de belangrijkste locaties liggen langs 
de Ilmtal-fietsroute: het Liszt-Haus in het park aan de 
Ilm en het Stadsslot, de residentie en woning van de  
(groot-)hertogen. Aan de achterkant van dit paleis is 
het Nederlandse wapen te zien. Slot en park behoren tot 

het UNESCO-Werelderfgoed ‘Klassiek Weimar‘, net als 
het slot en park Belvedere. Daar hangen bij de ingang 
vier tegelafbeeldingen uit ‘De Porceleyne Fles‘ in Delft. 
Een wandeling naar slot Ettersburg is bijzonder mooi, 
de trap van het paleis was een cadeau van het Huis van 
Oranje voor het bruidspaar.

Weimar, slot Belvedere

Stolberg
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WÖRLITZ
In 1659 trouwde de Nederlandse prinses Henriëtte 
Catharina van Oranje-Nassau met Johan Georg II van 
Anhalt-Dessau. Door dit huwelijk ging het Wörlitz in 
economisch en cultureel opzicht voor de wind.
Henriëtte Catharina heeft een grote kunstcollectie 
meegenomen naar Anhalt-Dessau. Deze rijkdommen 
groeiden nog meer door het erfdeel van haar moeder 
Amalia van Solms. In slot Wörlitz zijn meerdere schilde-
rijen uit deze Oranje-erfenis te zien.
Haar achterkleinkind Leopold III Frederik Frans van 
Anhalt-Dessau liet de parken en tuinen van Wörlitz 
aanleggen. Zij vormen het mooiste gedeelte van het 
Tuinenrijk Dessau-Wörlitz.
Een gondeltocht door dit gebied is een unieke ervaring!
De natuurlijke schoonheid van het landschap bij Dessau- 
Roßlau en Wörlitz was de inspiratiebron voor de eerste 
parken in classicistische stijl op het Europese continent. 
De paleizen, parken, lanen, dijken en beelden vormen 
één geheel met hun omgeving. Bezoek ook eens een 
concert in het Tuinenrijk!

ORANIENBAUM
Oranienbaum ontstond tegen het einde van de 17e 
eeuw. Henriëtte Catharina van Oranje-Nassau, doch-
ter van prins Frederik Hendrik en van Amalia van 
Solms-Braunfels, was getrouwd met Johan Georg II 
van Anhalt-Dessau. Henriëtte Catharina gaf in 1683 
aan de Nederlandse bouwmeester Cornelis Ryckwaert 
de opdracht om de stad Oranienbaum te bouwen. Hij 
ontwierp een barok ensemble met symmetrisch aange-
legde straten en een centraal gelegen, vierkant markt-
plein. Op de markt staat een vaas met een smeedijzeren 
sinaasappelboom, het stadswapen en het symbool van 
de Oranjes. U kunt het slot met zijn prachtige zaal met 
lederen behang en de zomereetzaal met Nederlandse 
tegels bezichtigen. Er worden gecombineerde rondlei-
dingen door het slot en het park aangeboden. Bekijk 
ook de Engels-Chinese tuin uit het einde van de 18e 
eeuw met een pagode en een huis in Chinese stijl. 
De fietsroute R1 loopt van Dessau door het biosfeer-
reservaat Midden-Elbe naar Oranienbaum. In dit reser-
vaat kunt u - als u geluk heeft - bevers zien. Ook wan-
del- en koetstochten door het reservaat of naar Wörlitz 
zijn populair.

ANHALT-DESSAU-WITTENBERG
Het Tuinenrijk Dessau-Wörlitz, het biosfeerreservaat 
Midden-Elbe met zijn prachtige uiterwaarden, het 
Bauhaus, de Meesterhuizen en de Luther-gedenkplaat-
sen in Wittenberg zijn bepalend voor het beeld van de 
regio Anhalt-Wittenberg.
UNESCO-Werelderfgoed, unieke natuur, geschiedenis 
van de techniek en traditionele evenementen en feesten 
maken een bezoek aan dit deel van de Oranjeroute tot een 
onvergetelijke gebeurtenis. Neem deel aan het Oranje- 
feest in Oranienbaum (eind mei/begin juni), Luthers 
bruiloft in de Lutherstad Wittenberg (begin juni) of het 
Bachfestival in Köthen (begin sept.).
Fietsroutes zoals de Euroroute R1, de Elbe-, het 
Muldenthal- en de Saalefietsroute kruisen de 
Oranjeroute in Anhalt-Wittenberg. Op acht an-
dere prachtige themaroutes kunt u de regio nog 
intensiever ontdekken. Meer informatie hier-
over is te verkrijgen bij de Tourist Info van Anhalt- 
Dessau-Wittenberg en op www.radfahren-in- 
anhalt-wittenberg.

DESSAU-ROSSLAU
In 1659 trouwde de Nederlandse prinses Henriëtte  
Catharina van Oranje-Nassau met Johan Georg II 
van Anhalt-Dessau. Door haar toedoen kwamen 
vele nieuwe ontwikkelingen en kunstschatten naar  
Dessau. Delfts aardewerk en schilderijen van Van Dyck 
en Brueghel vindt u in het slot Mosigkau. In het Georgium 
zijn werken van o.a. Francken en Van Goyen te zien.
Dessau-Roßlau heeft veel te bieden op cultureel ge-
bied. Het Bauhaus van Walter Gropius uit 1925 heeft 
wereldwijd invloed gehad op de ontwikkeling van 
modern design. In de Meesterhuizen hebben kunste-
naars, zoals Kandinsky, Klee en Feininger, gewerkt en 
gewoond. Het classicistische Luisium met Engelse tuin, 
het rococoslot Mosigkau, het park Großkühnau en het 
Georgium vormen als Tuinenrijk Dessau-Wörlitz een 
eenheid met de kastelen en parken van Oranienbaum en 
Wörlitz. Bauhaus, Meesterhuizen en Tuinenrijk behoren 
tot het UNESCO-Werelderfgoed.
Dessau is de geboorteplaats van de componist Kurt 
Weill, die elk jaar in febr. – mrt. met het Kurt-Weill- 
festival herdacht wordt.

INSIDERTIPS

Fietsroute vorst Frans:
Op deze route die in Dessau-Roßlau begint en eindigt, 

rijdt u van het ene vorstelijke park naar het andere.
Zo krijgt u een goede indruk van het sprookjesachtige 

Tuinenrijk Dessau-Wörlitz.

Tijdens de Gartenreichsommer (mei tot september) 
worden er op het water en in de paleizen regelmatig 

concerten gegeven.

FIETSTIP

Vanaf Holzminden tot Berlijn volgt u de 
langeafstandsfietsroute R1 die langs een aantal 

Oranjeroutesteden loopt.

Dessau-Roßlau
Oranienbaum Wörlitz

Anhalt-Dessau-Wittenberg

WINTERTIP

Veel Oranjerouteplaatsen staan in de sfeervolle weken 
voor kerst in het teken van de kerstmarkt. 

Informeer bij de plaatselijke Tourist Info naar de data.

Tuinenrijk, slot Wörlitz,
Dessau-Wörlitz

Slot Oranienbaum

Gotisch huis, Tuinenrijk, Dessau-Wörlitz

Lutherstadt Wittenberg 
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CITYTIP

Als u in Potsdam bent, is het de moeite waard om
ook naar Berlijn te gaan. De metropool met 

bijna 3,5 miljoen inwoners is een van de meest geliefde 
citytripbestemmingen van Europa.

FIETSTIP

U volgt de Oranjeroute via de R1, de langeafstandsfietsroute 
Berlijn – Kopenhagen, de Mecklenburgische Seenroute en 

de langeafstandsroute Hamburg – Rügen.

verbouwd. Louise Henriëtte liet kolonisten uit Neder-
land komen om modelboerderijen, melkerijen en sociale 
inrichtingen op te richten.
Het slot herbergt twee musea met onder andere  
Nederlandse kunst en porselein. Gezinnen bezoeken 
graag het in 2009 opnieuw geopende slotpark. In dit 
30 ha grote park en in de oranjerie uit 1754 worden 
ook concerten en theateropvoeringen georganiseerd. 
De nieuwe slothaven aan de Havel trekt veel water- 
toeristen en kampeerders.
De beschermde natuurgebieden, kanalen en meren bij 
Oranienburg zijn populair. Een andere highlight is het 
dieren- en recreatiepark Germendorf. Ook vindt u er 
veel fietspaden, o.a. de langeafstandsroute Berlijn- 
Kopenhagen. Voor sport en wellness kunt u terecht in 
de TURM ErlebnisCity.

POTSDAM
De eerste bloeitijd dankt Potsdam aan keurvorst Frederik 
Willem die met prinses Louise Henriëtte van Oranje- 
Nassau trouwde. Meer dan drie eeuwen was de hoofd-
stad van Brandenburg de residentie van keurvorsten, 
koningen en keizers. Er ontstond een uniek cultuur-
landschap dat in 1990 tot UNESCO-Werelderfgoed 
verklaard werd.
Tot de beroemdste bezienswaardigheden behoren slot 
en park Sanssouci, slot en park Babelsberg en de Nieuwe 
Tuin met slot Cecilienhof en het marmeren paleis. Jaarlijks 
vinden hier evenementen plaats, zoals de Potsdammer 
paleizennacht en het muziekfestival Potsdam Sanssouci.
De Hollandse wijk is in de 18e eeuw gebouwd onder lei-
ding van de Nederlander Jan Bouman. Frederik Willem II 
liet hiervoor Hollandse kunstenaars en handwerklieden 
naar Potsdam komen. In de 134 Nederlands aandoen-
de huizen uit rode baksteen zijn talrijke winkeltjes en 
café´s gevestigd. Elk jaar wordt er Sinterklaas gevierd. 

SCHWERIN
Hertog Hendrik, die in 1901 met koningin Wilhelmina  
trouwde, komt uit Schwerin. Hij is de overgroot- 
vader van koning Willem-Alexander. De hoofdstad van 
Mecklenburg-Vorpommern ligt aan het op twee-na-
grootste meer van Duitsland. De historische stadskern 
wordt gedomineerd door classicistische gebouwen, 
de dom en de Alte Garten met zijn museum en het 
theater. De Galerie Oude & Nieuwe Meesters Schwerin 
toont een van de grootste collecties van Nederlandse en 
Vlaamse meesters in Europa, o.a. van Brueghel de Oude, 
Rubens, Rembrandt, Hals en Fabritius. In het slot dwaalt 
u door de woonruimtes en de rijk versierde troonzaal 
van de groothertog, die hier zijn jeugd doorbracht. In de 
Slotkerk werd hij gedoopt en heeft hij belijdenis gedaan.
Highlights als het slot- en museumfeest (mei), het slot-
festival Schwerin (juli) en de kerstmarkt (dec.) trekken 
veel bezoekers.

HITZACKER (Elbe)
“Een kleine stad met veel charme“, noemde prins Claus 
zijn moederstad Hitzacker. Zijn afbeelding voor het 
raadhuis en de Prins-Claus-kamer in het museum Alte 
Zollhaus roepen herinneringen op aan de echtgenoot 
van koningin Beatrix en vader van koning Willem- 
Alexander. Naar prins Claus is recentelijk ook een pro-
menade genoemd. Ter gelegenheid hiervan werd een 
koningslinde vlak bij zijn buste onthuld.
Het historische centrum met zijn vakwerkhuizen maakt 
Hitzacker tot een pittoresk stadje in het noorden van 
Duitsland, gelegen op een eiland in de rivier de Jeetzel, 
die bij Hitzacker in de Elbe uitmondt. De al van ver 
zichtbare wijnberg biedt een uniek zicht op het rivier-
landschap en het stadseiland.
In Hitzacker worden belangrijke muziekfestivals ge-
geven. ´s Winters vindt hier de Muziekweek plaats en  
´s zomers komen liefhebbers van kamermuziek naar  
de Zomermuziekdagen. 
In de buurt van Hitzacker lopen vele fiets-, wandel-, 
nordic-walking- en ruiterpaden, en dit alles tegen het 
prachtige decor van het biosfeerreservaat Nieder- 
sächsische Elbtalaue.

LINGEN
Van 1597 tot 1702 behoorde Lingen aan de Ems tot 
het gebied van het Huis Van Oranje. In 1697 stichtte 
koning-stadhouder Willem III hier een universiteit die 
tot 1820 heeft bestaan. Nog steeds vindt u in Lingen 
vele gebouwen uit deze tijd van grote bloei. Behalve het 
stadhuis en de universiteit weerspiegelen de Alte Post-
halterei aan de markt, het gerechtsgebouw en prachti-
ge burgerhuizen de welvaart van vroeger.
Nu is Lingen cultureel centrum van het Emsland.  
Het internationaal gerenommeerde (kinder-)theater, 
het brede muziekaanbod van klassiek tot rock en de 
jonge, ambitieuze kunstwereld zijn tot ver buiten Lingen 
bekend. Het jaarlijkse feestelijke hoogtepunt vindt in 
september in de historische binnenstad plaats, en om 
de drie jaar bij het Kivelingsfeest. Het volgende Kivelings- 
feest wordt in 2017 gevierd.
De grootste stad van het Emsland ligt in een idyllisch 
landschap. De Ems loopt als een levensader door de stad. 
Veel toeristen komen op de fiets naar Lingen. Hier kunt u 
zich ontspannen, actief zijn en nieuwe energie opdoen.

Potsdam
Oranienburg Schwerin Hitzacker (Elbe)

Lingen 13

Slot Sanssouci, Potsdam

Slot Oranienburg

Prins Claus, Hitzacker

Historisch raadhuis, Lingen

Burcht Bad Bentheim

BAD BENTHEIM 
Al in de 19e eeuw was Bad Bentheim een reisbestem-
ming voor Nederlanders. De Nederlandse koningin- 
regentes Emma (1858-1934) kwam er vaak om haar 
zuster, prinses Pauline zu Bentheim und Steinfurt, te 
bezoeken. Daar logeerde ze in de prachtige pronkka-
mers van de burcht Bentheim, een van de oudste kaste-
len in het noordwesten van Duitsland. Deze kamers zijn 
tegenwoordig te bezichtigen.
Een bezoek van koningin Emma aan Bad Bentheim was 
voor de bewoners en gasten van dit kuuroord een bij-
zondere belevenis. Nu is het Bentheimer Bad een mo-
dern wellnesscentrum. In de minerale baden die met  
4 wellnesssterren zijn onderscheiden, kunt u heer-
lijk ontspannen. Zelfs in de winter is het water in het 
buitenbad 32 °C. Het Bentheimer Wald leent zich voor 
heerlijke wandelingen. Daarnaast trekken de vele fiets-
paden in het Grafschaft Bentheim vakantiegangers aan.

Bad Bentheim 

ORANIENBURG
Oranienburg ligt vlakbij Berlijn en dankt zijn naam aan 
de Nederlandse prinses Louise Henriëtte van Oranje, echt- 
genote van keurvorst Frederik Willem van Brandenburg. 
Een voormalig jachtslot werd door haar met veel praal 

www.oranjeroute.nl

Slot Schwerin
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Diepenheim Apeldoorn Veere

APELDOORN
Paleis Het Loo is vanaf 1984 als Nationaal Museum  
toegankelijk voor het publiek. Na een grote renovatie 
zijn de oorspronkelijke paleisvertrekken met hun bij-
behorende interieur en de unieke Hollandse baroktuin 
in ere hersteld om de bezoeker een kijkje te geven in 
het leven van de historie van de Oranjes. Het is een bij-
zondere ervaring om door de koninklijke vertrekken, de 
tuinen en het slotpark te lopen.
De uitgestrekte bossen en heidevelden in de buurt  
van Apeldoorn lenen zich voor lange wandelingen en 
fietstochten. 
Vanuit de hele wereld komen er bezoekers naar het  
Kröller-Müller Museum in Hoenderloo om schilderijen 
van Van Gogh en andere moderne schilders te bekij-
ken. Populair is de beeldentuin van dit museum. Het ligt 
in het Nationale Park De Hoge Veluwe, waar u gratis  
gebruik kunt maken van zogenaamde witte fietsen. 
Ontspannen kunt u in verscheidene sauna´s en beauty- 
centra in de buurt van Apeldoorn.

DIEPENHEIM
In de rijke geschiedenis van Diepenheim nemen kaste-
len een voorname plaats in. Ze zijn nog altijd bewoond 
en de omringende landgoederen zijn vrij toegankelijk. 
Diepenheim maakt als kleinste stad van Overijssel deel 
uit van de Hof van Twente. Door de regio lopen vele 
fiets- en wandelroutes. Zo ook de Oranjefietsroute en 
de Zes kastelen Fietsroute. Er is een ruime keuze aan 
overnachtingsmogelijkheden.  
Bezienswaardig zijn de korenwatermolen Den Haller, 
de Kunstvereniging, het Drawing Centre, de Tuinen van 
Diepenheim en het Oranjemuseum Nieuwe Haghuis, 
waar de historische band tussen Diepenheim en de 
Oranjes zichtbaar is. 
Zo verbleef in 1597 prins Maurits tijdens zijn veld-
tocht door Twente enkele dagen in het Haghuis en 
woonde Armgard van Lippe-Biesterfeld, de moeder 
van prins Bernhard, van 1952 tot haar dood in 1971 in  
Kasteel Warmelo. 

WINTERTIP

Winterpaleis Het Loo 
Vanaf half december staat Paleis Het Loo drie weken lang 

in het teken van Winterpaleis Het Loo. Buiten kan ge-
schaatst worden op een echte ijsbaan, voor kinderen zijn 
er extra activiteiten en de kamers in het paleis worden 
geheel in stijl ingericht met feestelijk gedekte tafels,  

kerstbomen en groenversiering.

www.paleishetloo.nl

VEERE
Vrijwel alle Oranjestadhouders en -vorsten hebben Veere 
bezocht. Het stadhuis en de Campveerse toren zijn in 
dit opzicht van belang. Het stadhuis is nu ingericht als 
museum, maar was tot 1839 de rechtbank van Veere.  
In de voormalige raadzaal, thans een trouwlocatie,  
hangen portretten van Oranjevorsten.
In 1575 gebruikten Willem van Oranje en zijn vrouw 
Charlotte de Bourbon een huwelijksmaal in de stads-
herberg ‘De Campveerse Toren‘. Deze herberg is nog 
steeds in gebruik als restaurant. Het duingebied ‘Oranje- 
zon‘ tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle was vroeger 
een koninklijk jachtrevier. 
Naast genieten van zon, zee en strand kunt u in de 
omgeving van Veere ook volop wandelen, fietsen en 
ontspannen in wellness- en beautycentra. De Oos-
terscheldekering met het Deltapark Neeltje Jans is  
een interessant uitstapje. Het nabijgelegen Domburg 
heeft in 2014 de badstatus gekregen.

MIDDELBURG
In de 13e eeuw kreeg Middelburg stadsrechten van graaf 
Willem I. Hij ondersteunde de stedelijke abdij financieel, 
waardoor de plaats uitgroeide tot een belangrijke VOC-
post. In de 14e eeuw is de Koorkerk gebouwd, waarin 
graaf Willem II later begraven werd. In diezelfde tijd 
werd Elisabeth van Oranje-Nassau in Middelburg ge-
boren. In de 16e eeuw volgde een belegering door de 
troepen van Willem van Oranje. In tegenstelling tot vele 
andere Zeeuwse plaatsen koos Middelburg de kant van 
de Spanjaarden. In 1574 kwam de stad weer in handen 
van de prins van Oranje.
Er is veel te zien in deze parel aan de Oranjeroute.  
Een stadswandeling geeft een goed beeld van de rijke 
geschiedenis. Vooral in de abdij waant u zich in de mid-
deleeuwen! Ook leuk: een boottochtje om zo de oude 
huizen vanaf het water te zien. Wie lokale producten 
wil proberen, kan een bezoekje brengen aan een kaas-
boerderij in de omgeving of aan de weekmarkt in de 
Zeeuwse hoofdstad.

Historisch stadhuis, Middelburg

Campveerse Toren, Veere

Middelburg

ROMANTISCHE TIP

In de Campveerse Toren die bij Veere aan het water staat, 
bevinden zich tegenwoordig een luxe Romantik Hotel en 

een gerenommeerd restaurant.

www. campveersetoren.nl

Natuurlijk zijn er in Nederland meer plaatsen die een histori-
sche band met het Huis van Oranje hebben.

Tuin van Paleis Het Loo, Apeldoorn

TIPS 

Van Apeldoorn loopt via Diepenheim en Bad Bentheim  
een grensoverschrijdende Oranjefietsroute naar Lingen.  

www.oranjefietsroute.nl en www.vvvdiepenheim.nl.  

Oranjemuseum Nieuwe Haghuis  
www.oranjemuseumdiepenheim.nl

Kasteel Warmelo  
www.kasteelwarmelo.nl

Zes kastelen Fietsroute  
Als drukwerk en digitaal als app verkrijgbaar 

www.vvvdiepenheim.nl

Kasteel Warmelo, Diepenheim
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Sint-Maartensdijk
Vlissingen

VLISSINGEN
De stad speelde een grote rol in de geschiedenis van 
de Oranjes. Prins Willem van Oranje nam in 1559 in 
Vlissingen afscheid van Filips II, die toen definitief 
vertrok naar Spanje. In 1572 was Vlissingen de eerste 
Zeeuwse stad die openlijk koos voor de Oranjes en op 
6 april 1572 werd Vlissingen bevrijd van de Spanjaar-
den. Willem van Oranje heeft een tijdje in hetzelfde huis 
als de latere Willem III gewoond. Dit prachtige pand in 
de Oranjestraat is tegenwoordig aan de kunst gewijd. 
Wist u trouwens dat koning Willem-Alexander ook  
markies van Vlissingen is?
Vlissingen, stad aan zee. Tijdens een bezoek aan de stad 
kunt u shoppen, wandelen langs het strand en even uit-
blazen op een terrasje. Het strand ligt namelijk in de 
stad. Op de boulevard of op het strand ruikt u de zilte 
zeelucht. Het is uniek om te ervaren hoe de enorme 
containerschepen hier vlak langs u varen.

INSIDERTIP

In de vier Zeeuwse Oranjeroutesteden kunt  
u een oranjewandeling of –fietstocht maken.

Jachthaven, Vlissingen

Oranjekamer en voormalig stadhuis,
Markt, Sint-Maartensdijk

SINT-MAARTENSDIJK
De Oranjes brachten regelmatig een bezoek aan hun 
heerlijkheid in Sint-Maartensdijk. Hier zijn nog res-
tanten te zien van het vroegere kasteel. Op de Markt 
bevindt zich de Oranjekamer, een klein museum dat  
de historische band met de Oranje-familie laat zien.  
Er wordt een maquette van het voormalige kasteel ten-
toongesteld. Ook kunt u een Oranjewandeling maken, 
die u langs de Oranje ‘highlights‘ van Sint-Maartensdijk 
voert, die worden gemarkeerd door Oranje-stoeptegels 
met QR-codes. Hiermee kunt u informatie opvragen 
over de Oranje historie.
Sint-Maartensdijk ligt in de gemeente Tholen op de 
voormalige eilanden Tholen en Sint Philipsland en 
wordt omringd door het water van de Oosterschelde. 
Tholen wordt gekenmerkt door ongerepte natuur, waar 
u prima kunt wandelen en fietsen. 
De unieke ligging maakt dat Tholen veel te bieden heeft 
voor liefhebbers van (onder-)watersport. Varen op of 
duiken in het Nationale Park de Oosterschelde behoren 
tot de mogelijkheden. 

INSIDERTIP

Huis Bergh 
In het kasteel zijn interessante tentoonstellingen te zien.  

Voor kinderen zijn er regelmatig activiteiten.  
De omgeving van het slot leent zich voor mooie  

fietsroutes.

Huis Bergh, ‚s-Heerenberg

´s-HEERENBERG
Kasteel Huis Bergh, gelegen in het stadje ’s-Heerenberg, 
aan de Duitse grens, is een van de grootste kastelen van 
Nederland. Hier zetelden vanaf de 13e eeuw de heren en 
sinds 1486 de graven van den Bergh. 
Het Huis Bergh is nauw verbonden geweest met het 
Huis van Oranje. Graaf Willem van den Bergh trouw-
de in 1665 met Maria van Nassau, zuster van Willem 
van Oranje. Aanvankelijk steunde hij zijn zwager in de 
Nederlandse opstand tegen de Spaanse overheersing. 
Later koos hij echter voor Spanje. Zijn zonen bekleed-
den hoge functies in het Spaanse leger. De jongste 
zoon Hendrik van den Bergh, opperbevelhebber van het 
Spaanse leger, koos uiteindelijk weer voor de zijde van 
de Oranjes.

‘s-Heerenberg

Een uitstapje in de natuur rondom het kasteel is de 
moeite waard. Het Bergherbos is een imposant natuur-
gebied dat zich leent voor mooie wandelingen. Vanaf 
de Hulzenberg heeft men een prachtig uitzicht over het 
landschap en de dorpen ‘s-Heerenberg en Stokkum.
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 Amsterdam
VVV Stationsplein
info@iamsterdam.com
www.iamsterdam.com

Anhalt-Dessau-Wittenberg
WelterbeRegion
‘Anhalt-Dessau-Wittenberg‘ e.V.
info@anhalt-dessau-wittenberg.de
www.anhalt-dessau-wittenberg.de

Apeldoorn
VVV Apeldoorn
info@apeldoornpromotie.nl
www.vvvapeldoorn.nl

Bad Arolsen
Touristik-Service
touristik-service@bad-arolsen.de
www.bad-arolsen.de

Bad Bentheim
Touristinformation Bad Bentheim 
info@badbentheim.de
www.badbentheim.de

Bad Pyrmont
Touristinformation Bad Pyrmont
info@badpyrmont.de
www.badpyrmont.de

Braunfels
Braunfelser Kur GmbH 
Tourist-Information
touristinfo@braunfels.de
www.braunfels.de

Breda
VVV Breda
info@vvvbreda.nl
www.vvvbreda.nl

Buren
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) 
Rivierenland
info@rivierenland.nl
www.rivierenland.nl

Delft
Tourist Information
info@tipdelft.nl
www.delft.com

Dessau-Roßlau
Tourist-Information Dessau-Roßlau
touristinfo@dessau-rosslau.de
www.dessau-rosslau-tourismus.de

Diez
Tourist-Information Diez
info@urlaub-in-diez.de
www.urlaub-in-diez.de

Diepenheim
VVV Agentschap Diepenheim 
Hof van Twente
info@vvvdiepenheim.nl
www.vvvdiepenheim.nl
www.oranjefietsroute.nl

Dillenburg
Tourist-Information Dillenburg
touristinfo@dillenburg.de
www.dillenburg.de

Fulda  
Tourismus und Kongressmanagement
tourismus@fulda.de
www.tourismus-fulda.de

Hitzacker
Tourist Information Hitzacker
touristinfo@hitzacker.de 
www.elbtalaue-wendland.de

Kleve
Kleve Marketing GmbH & Co. KG
stadtmarketing@kleve.de
www.kleve-tourismus.de

Leeuwarden
VVV Leeuwarden
vvvleeuwarden@vvvleeuwarden.nl
www.vvvleeuwarden.nl

Lingen
Lingen Wirtschaft und Tourismus GmbH
touristik@lingen.de
www.lwt-lingen.de

Middelburg
Tourist Shop Middelburg
info@touristshop.nl
www.touristshop.nl

Moers
Stadtinformation Moers
stadtinformation@moers-marketing.de
www.moers.de

Nassau/Lahn
Touristik im Nassauer Land
info@nausau-touristik.de
www.nassau-touristik.de

Oranienbaum
Stadtinformation Oranienbaum
stadtinfo@oranienbaum.de
www.oranienbaum.de

Oranienburg
Tourist-Information Oranienburg
info@oranienburg-erleben.de
info@tourismus-or.de
www.oranienburg-erleben.de

Potsdam
Tourist-Informationen Potsdam
tourismus-service@potsdam.de
www.potsdamtourismus.de

Schwerin
Tourist-Information Schwerin
info@schwerin.info
www.schwerin.info/nl

‘s-Heerenberg
VVV-Montferland
vvv@montferland.info
www.vvvmontferland.nl

Sint-Maartensdijk
VVV Tholen
tholen@vvvzeeland.nl 
www.vvvzeeland.nl

Stolberg
KES Südharz, Tourist-Information Stolberg
info@tourismus-suedharz.de
www.tourismus-suedharz.de

Veere
VVV Veere
veere@vvvzeeland.nl
www.vvvzeeland.nl

Vlissingen
VVV Vlissingen
vlissingen@vvvzeeland.nl 
www.vvvzeeland.nl

Weimar
Tourist-Information Weimar
tourist-info@weimar.de
www.weimar.de

Wernigerode
Wernigerode Tourismus GmbH
info@wernigerode-tourismus.de
www.wernigerode-tourismus.de

Wörlitz
Wörlitz-Information
info@woerlitz-information.de
www.woerlitz-information.de

Adressen van de plaatselijke Tourist Info‘s
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