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VORSTELIJK
Het tv programma ‘Blauw Bloed’ 
scoort wekelijks ruim 520.000 kijkers 
en Koningsdag 2015 wordt door 
2,5 miljoen mensen bekeken. 
Tel daarbij op de inhuldiging van 
Willem-Alexander en Maxima, 
bekeken door 5 miljoen mensen, en 
we weten dat we echt ‘Oranje minded’ 
zijn en dat is precies waarin uw 
vakantie in 2016 kan voorzien.
Begin 2016 bericht het Nederlands 
Bureau voor Toerisme & Congressen 
dat Duitsland de nieuwe nummer
 één is als het gaat om het favoriete 
vakantieland voor Nederlanders. 

‘Nederlanders gaan steeds scherper zien 
dat de prijs-kwaliteitverhouding in 
Duitsland erg goed is. De infrastructuur, 
zowel de snelwegen als het spoor, zijn 
uitstekend en qua gevoel ligt Duitsland 
vlakbij. De bevolking is vriendelijk, het 
serviceniveau hoog’, aldus onderzoeker 
Ad Schalekamp. 
Houd u van paleizen, oude kastelen, 
schilderachtige stadjes met leuke 
terrasjes en prachtige natuurtochten? 
Het zijn allemaal elementen die in de 
Oranje route aan bod komen, onge-
acht met welk vervoermiddel u reist. 
Reden genoeg om die route alvast 
voor u te gaan verkennen.

DE BUS
Eerst de reis- en verblijfsmogelijk-
heden op een rij, waarbij we er van 
uitgaan dat vriend hond met ons mee 
reist. Helaas kan dat niet als u boekt 
via de reisorganisaties die de route per 
bus afleggen. Dat kan de complete 
route zijn of delen eruit, een reis van 
5 of 12 dagen. Omdat programma’s 
van deze reisorganisaties jaarlijks 
veranderen, is het aan te raden te 
‘googlen’ als u de reis toch per bus wilt 
maken. Het intypen van de woorden 
‘Busreis’ en ‘Oranje route’ geeft alle 
informatie over de reisorganisaties 
die de Oranje route aanbieden. 

De Oranje route
Wat wordt het in 2016? Een ‘doe vakantie’, ‘luier vakantie’, ‘fiets vakantie’, ‘auto vakantie’ 
of iets daar tussenin? Zoals een ‘Oranje-trein-auto-fiets-wandel-honden-vakantie’ met veel 
natuurschoon en een vleug historie? Onze Hond gaat op zoek naar wat dat nu precies is...

Een vorstelijke vakantie
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Goed voorbereid op reis gaan is voor een fietsvakantie met hond een must. (Foto: Leo Ancion).
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Het kan niet genoeg worden gezegd: 
let er op of men is aangesloten bij het 
Algemeen Nederlands Verbond van 
Reisondernemingen (ANVR), de 
Stichting Garantiefonds Reisgelden 
(SGR) en het Calamiteitenfonds. 
Wat voor een busreis geldt, geldt ook 
voor een trip per motor. Hoewel er 
schitterende motorwegen in de route 
liggen, is een motorreis met een hond 
nagenoeg ongeschikt. 
 
DE TREIN
In de trein kan een hond bijna altijd 
mee. Informatie over treinreizen met 
een hond in Nederland vindt u op: 

www.ov-chipkaartgeldig.nl/hond-
meenemen-trein en op de site www.
nsinternational.nl/nl/voorberei-
ding-thuis/huisdieren-meenemen-
in-de-trein 
Zowel in Nederland als in Duitsland is 
het meenemen van honden in de 
trein in principe geen probleem; er 
zijn kleine uitzonderingen en ver-
schillen, die op de sites zijn te lezen. 
Informatie over het meenemen van 
honden bij treinreizen in Duitsland 
staan op deze website: www.bahn.
de/p/view/angebot/zusatzticket/
hunde.shtml 
en op www.bahn.de/dbbahn/view/

service-notizen/2011-juni/hinweis-
zur-mitnahme-von-hunden.shtml 
Vrijwel alle steden op de Oranje route 
zijn per trein bereikbaar, maar dat 
betekent niet dat de bezienswaardig-
heden dichtbij een station liggen. Het 
kan dus zijn dat u daarvoor nog een 
stukje de bus of een taxi moet nemen. 
Voor wat betreft de route, documen-
tatie, overnachtingsmogelijkheden, 
enzovoort, zie hierna.

‘ROLLS ROYCE KAR’
Voor een elektrische fiets of sportieve 
bike met veel versnellingen is de 
Oranje route een zeer geschikt traject. 
De tour loopt afwisselend over 
heuvelachtige en rechte wegen, door 
bossen, steden en langs rivieren. In de 
afgelopen jaren is de populariteit van 
de fietskar voor het vervoer van 
honden sterk gestegen. Was die kar 

TIPS
•  Alvast kennismaken met de 

highlights via filmpjes? Kijk op: 
www.germany.travel/nl/ms/
oranjeroute/geschiedenis/
history.html 

•  Oranje route op de fiets? Kijk 
op Fitàl: https://fietsvakanties.
fital.nl/fietsvakantie/7-dagen-
oranjeroute

•  Bekijk de complete Oranje route 
met prima kaart van Nederland 
en Duitsland, en pop ups van 
alle bezienswaardigheden op: 
www.germany.travel/nl/ms/
oranjeroute/home-page.html

•  Goed voorbereid van huis gaan? 
Lees Tineke Zwijgers, ‘In het 
voetspoor van de Oranjes.’ Over 
plekken in België, Luxemburg, 
Nederland, Duitsland en Enge-  
land waar de Oranjes zich 
hebben opgehouden. (ISBN: 
97890003081897 – € 25,-).

Nieuw aan de route toegevoegd: Schloss Fasanerie in Fulda. (Foto: Marinus Nijhoff).

De toegangspoorten van Schloss Fasanerie in Fulda worden versierd door twee 
honden. (Foto: Marinus Nijhoff).
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eerst een bezienswaardigheid, nu kijkt 
niemand meer op van 1 of 2 honden 
in een kar achter de fiets. De aan-
schaf van een fiets- of hondenkar 
– sommige zijn de ‘Rolls Royces onder 
de karren – is een gebeurtenis op zich 
vanwege het geweldige aanbod met 
prijzen van circa € 150,- tot ruim 
€ 400,-; bij de aanschaf staat kwaliteit 
echter voorop. De bagage die per fiets 
en hondenkar kan worden meegeno-
men is weliswaar beperkt, maar als 
men met z’n tweeën reist is er één 
fiets beschikbaar voor het vervoer 
van de bagage.

Ook hier geldt: het traject hoeft 
niet in z’n geheel te worden af-
gelegd. De route begint meestal 
in Nassau aan de Lahn, de wieg 
van de stamvader van het Huis 
Nassau, en eindigt in Hitzacker 
aan de Elbe, de geboorteplaats 
van prins Claus. Men heeft de 
route voor fietsers in 35 stukjes 
‘geknipt’, omdat niet iedereen 
de 2.600 kilometer op de fiets wil 
afleggen. Die 35 stukjes zijn hier 
te bekijken: www.germany.travel/
nl/ms/oranjeroute/fietsroute/
bike-route.html 

WALHALLA VOOR FIETSERS
Buiten het seizoen is vooraf een 
slaapgelegenheid reserveren niet 
echt nodig. Als de tent meegaat, is 
het meenemen van een campinggids 
en fietskaarten voldoende voor wat 
betreft de overnachtingen. 
Een probleempje bij een fietsreis 
met hond(en) is dat honden in 
kastelen, musea, etc. vrijwel nooit 
mee naar binnen mogen. Dat kan 
worden opgelost door ‘aflossing’. 
De een gaat het kasteel of het 
museum binnen en de ander 
maakt een wandeling met de hond 
of doet nog wat boodschappen. Na 

een bepaalde tijd volgt de ‘aflossing’.
Ook onze oosterburen zijn inge-
sprongen op de Oranje route. Voor 
de fietsers is er onder andere een 
boekje beschikbaar: ‘Oranjeroute 
Bikeline Fietsgids’, uitgegeven door 
Verlag Esterbauer. Daarin wordt de 
route Nassau-Arolsen – 400 km –
weergegeven. Deze gids heeft zeer 
gedetailleerde fietskaarten, stads-
plattegronden en indien nodig 
hoogtegrafieken en kost € 12,90. 
Nu we het toch hebben over de 
fietsen en wat daarbij nodig is: 
de website http://webshop.
fietsvakantiewinkel.nl/ is een 
soort Walhalla voor fietsers.

Sommige honden kunnen bij een 
wandelvakantie hun steentje bijdragen.

Oranienstein bij Dietz, gebouwd door Albertine Agnes van Nassau, de vijfde dochter van Frederik Hendrik.

In 2005 onthult koningin Beatrix een 
borstbeeld van prins Claus in zijn 
geboorteplaats Hitzacker aan de Elbe. 
(Foto: Panoramio).
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WANDELEN
De hele route in één vakantie wan-
delen is onmogelijk, tenzij een 
aantal maanden vakantie wordt 
opgenomen. Met een gemiddelde 
van 20 kilometer per dag – met de 
bagage op de rug of in een kar – zou 
men er zo’n 130 dagen over doen. 
Op internet is op diverse bloggen te 
lezen over de belevenissen bij het 
wandelen van een bepaald gedeelte 
van de route. Sommige delen van de 
route vormen een aaneenschakeling 
van verrassingen voor wat natuur en 
cultuur betreft. 
Ook hier geldt: buiten het seizoen is 
reserveren bij een Gasthaus of een 
hotel niet nodig, maar wel moet men 
adressen of de onvolprezen iPad 
meenemen waar de hond welkom is. 
En als u niet zo ver van huis wilt 
gaan wandelen, dan vindt u op de 
site: www.germany.travel/nl/ms/
oranjeroute/oranjeroute/oranje-
route-4.html plaatsen in Nederland 
met een ‘Oranjelink’.
Alle voorbereidingen bij fietsen en 
autorijden gelden ook voor wande-
laars: documentatie verzamelen en 
wandelkaarten meenemen. En: 
informeer je vooraf of er voor de 
hond een aanlijngebod geldt of niet, 

een muilkorf verplicht is of niet en 
welke entingen de hond moet 
hebben. Prettige kan zijn dat een 
middelgrote hond ook een rugzak, 
en daarmee een deel van zijn eigen 
bagage, kan dragen.

AUTO
Eenvoudig en comfortabel is om de 
Oranje route te rijden met de auto, 
voorzien van de beschikbare docu-
mentatie en goede kaarten van de 
desbetreffende Bundesländer. Niet 

in elk Gasthaus of hotel zijn honden 
welkom, hoewel Duitsland een zeer 
hondvriendelijk land is.  
Als ervaren hondenbezitters weten 
we dat een hond uren in de auto 
laten zitten grote risico’s met zich 
meebrengt. Laten we dus met elkaar 
afspreken dat we dit op deze route 
nooit doen, ongeacht de verwach-
ting van de weersomstandigheden, 
en dat we de hond meenemen naar 
onze hotelkamer. Een bench voor-
komt dat er schade wordt aan-

Schloss Oranienburg. Vanuit Berlijn met de auto, de S-Bahn of de trein in een half uur te bereiken.

Gasthaus Kupfer in Stolberg (Harz) is één van die honderden gelegenheden langs 
de Oranje route waar goed en betaalbaar geslapen en gegeten kan worden. 
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gericht, zowel in de kamer als in de 
auto. Overal op het Duitse platte-
land zorgen ‘gemütliche Gasthäuser’ 
voor een flink maal, een goede 
kamer en een prima ontbijt.
De tijd die de route per auto in 
beslag neemt is afhankelijk van het 
aantal bezienswaardigheden dat u 
wilt bezoeken en van het start- en 
eindpunt van de route. Die variatie 
is één van de aantrekkelijkheden 
van de Oranjeroute.

PALEIS SCHWERIN
Het merendeel van de Oranje route 
brengt ons in het voormalige Oost- 
Duitsland, wat voor velen nog een 
onbekend gebied is. Zo is het paleis 
in Schwerin dat op een eiland in het 
Schwerinermeer ligt en waar prins 
Hendrik, echtgenoot van koningin 
Wilhelmina, opgroeit een bezoek 
meer dan waard. En wie niet van 
paleizen houdt, kan genieten van de 
prachtige natuurlandschappen en 
meren in Mecklenburg. Of van 
wandelingetjes met de hond in de 
kasteel- en paleistuinen. 

Al eeuwen ligt er een wezenlijk deel 
van de geschiedenis van de Oranjes 
bij onze oosterburen. Namen als 
Oranienstein, Oranienbaum, 
Oranienburg en Oranienhof herin-
neren aan onze Oranjes. 
De koningen Willem I en Willem III, 
de koninginnen Wilhelmina, 
Juliana en Beatrix vinden echtgeno-
ten, en daarmee hun schoonfamilie, 
in Duitsland. Waldeck, Schwerin, 
Nassau, Dillenburg en Stolberg, 
allemaal mooie plekken met een 
link met de Oranjes. 
In de zomer worden heel veel 
feesten en festivals georganiseerd, 
zoals een pottenbakkersmarkt, 
openluchtfeesten, muziekdagen, 
concerten en hobbymarkten. 
Allemaal te zien op www.germany.
travel/nl/ms/oranjeroute/oranje-
route/oranjeroute-1.html
 
TOT SLOT
Ook anderen hebben de gelegen-
heid aangegrepen om iets over de 
Oranje route te publiceren. Behalve 
locale initiatieven, zoals in Zeeland 

en op de Veluwe, is er het boek van 
Tom Boudewijns ’26 Oranjesteden 
in 31 toertochten, een toerboek voor 
auto en motor.’ In 152 bladzijden 
lezen we over historische plekken, 
mooie streken en onbekende 
gebieden in Nederland en Duits-
land. Het bevat tips, routekaartjes 
en adressen van hotels, internet-
adressen en inlichtingennummers. 
Daarnaast een cd met e-book 
en gps routes voor Garmin en  
TomTom. Prijs € 18,95.

BEGIN IN KLEEF OF LINGEN
Ik schrijf dat de tocht meestal in 
Nassau aan de Lahn begint, maar 
men kan ook starten in Kleef, over 
de grens bij Nijmegen, of in Lingen, 
over de grens bij Emmen. Af en toe 
worden er bezienswaardigheden aan 
de Oranje route toegevoegd. In het 
nabije verleden zijn dat bijvoorbeeld 
de steden Fulda en Weimar. 

In 2000 onthult koningin Beatrix een 
beeld van Willem de Zwijger met… 
zijn hond. Zo op het oog een jachthond.

Wernigerode heeft een oud en gezellig centrum met terrasjes. Hoogtepunten zijn 
in de zomer het Raadhuisfeest en het Slotfestival. De omgeving is een paradijs 
voor fietsers en wandelaars. 


