
 

 

 
Puzzeltocht landgoed Oranje Nassau’s Oord 
 
Duur van de wandeling  Half uur 
Beginpunt                   Paaltje 31/33 bij de Villa, u gaat rechts het bos in 
 
Gedurende de wandeling kunt u de onderstaande vragen beantwoorden. De antwoorden vindt u op de tweede pagina van deze 
pdf. 
 

 
 
1. In de 19

e
 eeuw stond op dit landgoed een paleis. Van wie was dit paleis?  

 
2. Als u het bos in loopt, ziet u aan uw linkerhand de ijskelder. Deze werd vroeger, toen Koningin Emma in het paleis woonde, 
gebruikt om ijs in te bewaren, zodat zij gedurende de zomer hun etens- en drinkwaren koel konden houden. Inmiddels wordt de 
ijskelder bewoond door dieren. Welke dieren?  
 
3. Het pad waar u nu loopt heeft een bijzondere naam. Als u zich omdraait kijkt u recht op het 9 jaar oude Somatiek 
verpleeggebouw. Vroeger stond op de plek het eerste landhuis. Aan weerskanten van dit pad staat een dubbele rij bomen.  
Spreekt men hierom van Koningsallée of Koningslaan?  
 
Op de 2

e
 kruising gaat u rechts. U loopt nu langs een truffelkwekerij (aan uw  

rechterhand). U kruist nu bijna een weg, ook wel het zwarte pad genoemd.  
 
4. Voordat u de weg kruist ziet u aan u rechthand een oude bos/grenswal. Waarvoor werd  
deze bos/grenswal vroeger gebruikt?  
 
U kunt het zwarte pad oversteken en het bospad blijven volgen. Bij de volgende splitsing blijft u rechtdoor lopen. De weg  
naar links werd vroeger bewandeld om naar de kerk te gaan, ook wel het Papenpad genoemd. 
 
5. Op het landgoed leven veel dieren. Noem er 3.  
 
U komt nu weer bij een splitsing, hier gaat u rechts. Daarna loopt u rechtdoor en komt u langs het scoutinggebouw van de 
Emmagroep. Aan het einde van dit pad ziet u een bankje onder de bomen staan. 
 
6. Deze hoge bomen achter het bankje zijn Japanse Cryptomeria, deze boomsoort zie je bijna niet in Nederland. Hoe hoog is 
deze boom ongeveer?  
 
Als u voor het bankje staat gaat u links en bij de eerst volgende kruising weer rechts. U loopt dit pad af tot aan de weg. Als u 
de weg oversteekt komt u bij De Ommuurde Tuin van het landgoed. 
 
7. Waarvoor wordt/werd De Ommuurde Tuin gebruikt?  
 
Als u voor De Ommuurde Tuin staat, volgt u de weg naar rechts. Aan uw rechterhand ziet u  
een oude schuur. Deze schuur is een belangrijke verzamelpost geweest voor de soldaten  
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De schuur lag op de bekende Pegasusroute. Het was  
destijds de bedoeling ondergedoken militairen van de operatie Market-Garden evenals  
piloten en verzetsstrijders door bezet gebied naar de overzijde van de Rijn te brengen.  
 
Bij het kruispunt gaat u naar rechts en loopt u tussen de leeuwen door, terug naar het  
beginpunt van de puzzeltocht. 
 
8. Inmiddels heeft u het einde van de wandeling bereikt. U staat bij het hertenkamp. Leuk om te weten, is dat een vrouwtjes 
hert ‘hinde’ genoemd wordt. Hoeveel herten en hindes bevinden zich in dit hertenkamp?  
 



 
 
 
 
 
 

Antwoorden Puzzeltocht landgoed Oranje Nassau’s Oord 
 

 
 
1. Koningin Emma en koning Willem lll 

 
2. Vleermuizen 
 
3. Koningsallée, omdat er een dubbele rij bomen staat. Het pad wordt echter Koningslaan genoemd.  
 
4. Dit is de oude afscheiding tussen de onlanden (heide/bos) en de akkers van vroeger.   
 
5. O.a. vossen, vogels, marters, muizen, konijnen, eekhoorns, egels en reeën.  
 
6. 22 meter 
 
7. Als moestuin om groente te verbouwen (vroeger voor Koning Willem lll) 
 
8. 13 herten en hindes 
 


