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Oranje paaltjesroute Oranjekom 7,1 km 
Start: ingang Oranjekom/Oase 

U volgt de oranje paaltjes vanaf ingang Oranjekom/Oase. Deze route van 7,1 km brengt u langs de plaats waar het 
voorgezuiverde water uit het Lekkanaal het gebied binnen stroomt. Langs een watervalletje gaat het pad door een 
naaldbos van met name Oostenrijkse dennen in de richting van de Schulpendam. Over het brede water gaat u rechtsaf 
door het Pietjes Zwarteveld, een duinlandschap met voornamelijk duindoorns. U passeert het Vliegermonument, hier 
geplaatst ter nagedachtenis aan de zes geallieerde vliegers die hier in 1945 zijn neergestort. Via het Vogeleiland en het 
Museumduin komt u weer terug bij de ingang. 
 
 
1. Vanaf ingang Oranjekom/Oase, volgt u de klinkerweg 

(Blauwe Weg) langs de oranjekom naar de verdeelvij-
ver. Blijf de oranje paaltjes volgen, door de Lindenlaan 
en langs een open stuk van de toevoersloot. U pas-
seert een watervalletje, hoort en ziet het voorgezui-
verde rivierwater de inlaat instromen. Hier rechtsaf 
door een naaldbos van met name Oostenrijkse den-
nen in de richting van de Schulpendam. 

 
Bij de verdeelvijver komt het voorgezuiverde rivierwater, 
afkomstig uit het Lekkanaal bij Nieuwegein, de waterlei-
dingduinen binnen. Vanuit de verdeelvijver stroomt het 
water via toevoerkanalen, waaronder de betonsloot waar 
u een stukje langsloopt, naar het infiltratiegebied.  
 
2. Bij de Schulpendam, met de schuilplek en het grijze 

richtingpaaltje nummer 6, volgt u de oranje paaltjes 
door het Pietjes Zwarteveld, een duinlandschap met 
voornamelijk duindoorns. U passeert het Vliegermonu-
ment, hier geplaatst ter nagedachtenis aan de zes ge-
allieerde vliegers die hier in 1945 zijn neergestort. 

3. Via een scherpe bocht bij het Vogeleiland loopt u naar 
het Museumduin Hier combineert de oranje paaltjes-
route met de gele.  

 
Het Museumduin heeft die naam omdat hier in de Tweede 
Wereldoorlog een bunker is gebouwd om kunstschatten te 
verbergen. Het hoge duin met de dennen en bomen heb-
ben de bunkeringangen destijds uit het zicht gehouden.  

 
4. Vanaf het Museumduin blijft u de oranje (met gele) 

routepaaltjes volgen en loopt u over het bruggetje van 
het Noordoosterkanaal naar bezoekerscentrum De 
Oranjekom en vervolgens weer terug naar ingang 
Oranjekom/Oase. 

 
Bezoekerscentrum De Oranjekom is gevestigd in een 
voormalig pompgebouw, gebouwd in 1931 in de art-deco-
stijl. Verzamelvijver Oranjekom is gegraven in 1851. De 
11-jarige prins Willem van Oranje stak hiervoor de eerste 
spade in de grond.  
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