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ORANJEROUTE
VOORNE-PUTTEN
Treed in de voetsporen van het Huis
Oranje-Nassau en ontdek historisch 

Voorne-Putten!

Hoe werkt het?

Op verschillende plaatsen op Voorne-Putten 
vindt u bordjes met QR-codes die bij deze Oranjeroute horen. 

Door de QR-code te scannen met uw telefoon of tablet komt u op 
een (web)pagina met een kort verslag van de oranjebezoeken op 

die plek. Onderaan elke pagina staat een link naar de volgende plek. 
Dat kan zijn te voet, met de fiets of met de auto. De fietsroutes maken 

gebruik van het fietsknooppuntennetwerk.

De link voor autogebruikers stuurt u door naar de volgende locatie op Google-
maps. U kunt dan zelf met behulp van de route-functie van Googlemaps daar 
naartoe.

In Brielle en Hellevoetsluis zijn de locaties ook te belopen en de aanwijzingen 
daarvoor vindt u onderaan de pagina’s.

Deze route is gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling Het Huis Oranje-
Nassau in Brielle en op Voorne-Putten van het Historisch Museum Den Briel 
(12 juni t/m 28 augustus 2022), maar onafhankelijk van de looptijd van de 
expositie. Dus pak de fiets of de (benen)wagen en treed in de voetsporen van 
het Huis Oranje-Nassau…

How it works

In various places on Voorne-Putten you can find signs with QR codes that 
form part of this Orange route. If you scan the QR code with your phone or 
tablet, this will take you to a (web) page with a short account of the visits to 
that location by members of the House of Orange. There is a link to the next 
location at the bottom of each page. This can be on foot, by bike or by car. 
The cycle routes make use of the cycle network.

The link for car users directs you to the next location on Google Maps. You can 
then use Google Maps’ routing function to travel there.

In Brielle and Hellevoetsluis you can also walk between the locations; directions 
for this can also be found at the bottom of the page.

This route has been produced as a result of the exhibition The House of Orange 
Nassau in Brielle and on Voorne at Brielle Historical Museum (12 June to 28 
August 2022), but can be enjoyed even when the exhibition is not running. 
So grab your bike, car or walking boots, and follow in the footsteps of the 
House of Orange-Nassau…
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Met deze Oranjeroute, die over het dubbeleiland Voorne-Putten 
voert, komt u op plaatsen die de Oranjes ook hebben bezocht.

With this Orange route, which runs across the double island of 
Voorne-Putten, you can discover places that have also been 
visited by members of the House of Orange.

www.oranjeroutevoorneputten.nl


