Zes Hanze
Fietsrondjes

Fietsen langs de macht en
pracht van de Hanzesteden
Hasselt – Kampen – Zwolle – Hattem – Deventer
Zutphen – Doesburg – Elburg - Harderwijk

Hanzesteden
Hanzesteden
Hanzesteden

www.visithanzesteden.nl

FIETSEN LANGS DE MACHT EN
PRACHT VAN DE HANZESTEDEN
In Oost-Nederland zijn negen Hanzesteden
door het water verbonden langs de IJssel
en de voormalige Zuiderzee. Doesburg,
Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt,
Kampen, Elburg en Harderwijk. Iedere stad
heeft z’n eigen identiteit en een historisch
decor met eigentijdse bezienswaardigheden,
conceptstores, foodmarkets en festivals.

EEN RIJKE HISTORIE
In de Middeleeuwen voeren kooplieden op kleine koggeschepen de zeeën over om handel
te drijven met vele landen: van Frankrijk tot aan Novgorod in Rusland. Ongeveer 200 steden
maakten deel uit van het Hanzeverbond. De Hanzesteden in het oosten van Nederland waren
machtige imposante steden, terwijl steden als Amsterdam, Rotterdam en Delft nog geen rol
van betekenis speelden.
De welvaart uitte zich in imposante nieuwe bouwwerken, sierlijke koopmanshuizen en
indrukwekkende handelskantoren. De welvaart zorgde ook voor een bloeiperiode op onder
andere artistiek gebied. Er was sprake van een Gouden Eeuw ‘avant la lettre’ en gelukkig zien
we daar nog steeds veel sporen van terug in de middeleeuwse Hanzesteden.
Tijdens deze fietsroutes ziet en ervaar je een aantal van deze ‘sporen’ in en rondom negen
Hanzesteden, verbonden door water.

www.visithanzesteden.nl
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1. Hanzerondje
Kampen – Zwolle | 42 km
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II

De roemrijke watergeschiedenis van het
middeleeuwse Hanzeverbond heeft in deze twee
Hanzesteden z’n sporen ruimschoots nagelaten...
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Kampen
NAUTISCHE HANzESTAD
Alleen al het stadfront van Kampen maakt een bezoek aan deze Hanzestad meer dan
waard. Kampen heeft een prachtige skyline langs de IJssel met op de voorgrond de bruine
vloot. Het is een gezellige en veelzijdige stad met een sfeervol, historisch centrum.

Highlights langs de route
I

Kamper Kogge
Ga terug naar de tijd van de Hanze met een bezoek
aan de Koggewerf en koggeschip De Kamper Kogge.
Een prachtige plek met schepen in aanbouw, een
expositieruimte, een verhalenruimte en een unieke
schipperstaveerne.

II

Ikonenmuseum
Maak kennis met de ‘Beelden van het Licht’ en ervaar
wat Ikonen ons te zeggen hebben.

III

Stedelijk Museum Kampen
In dit museum is één zaal volledig gewijd aan de Hanzegeschiedenis van Kampen en het gevecht met het water.

IV

De Olifant, sigarenmuseum
De scheve muren, oude klinkers en houten vlonders
van De Olifant zijn doortrokken van de geur van
tabak en cederhout. Sinds 1832 worden in deze
monumentale fabriek tabaksproducten gemaakt. Een
kopje koffie in de naastgelegen koffiebranderij De
Eenhoorn maakt dit smaakadresje compleet.

Zwolle
DYNAMISCH en gastvrij
Een bruisende Hanzestad waar het
leven gevierd wordt in de historische
binnenstad. Bevolkt door creatieve
studenten, inventieve ondernemers en
eigenwijze vrijdenkers. Binnen de oude
stadsmuren is een veelheid aan cultureel
en culinair aanbod te vinden met
talloze festivals en de culinaire top van
Nederland.

Highlights langs de route
I

Museum De Fundatie
De Fundatie, gevestigd in het Paleis aan de Blijmarkt, is een kunstmuseum met een
topcollectie beeldende kunst en aansprekende tentoonstellingen.

II

Waanders In De Broeren
Dit concept is veel meer dan een boekwinkel in een kerk; het
is een complete belevingswereld waarin je verrassend kunt
winkelen, lekker kunt eten in de brasserie of genieten van het
bijzondere interieur, concert of tentoonstelling.

VVV/Tourist Info

Tourist Info Kampen

Tourist Info Zwolle

Stadskazerne
Oudestraat 216, 8261 CA Kampen
T + 31 (0)38 – 2022366
E touristinfo@kampenmarketing.nl
W www.stad.kampen.nl

Het Zwolse Balletjeshuis
Grote Kerkplein 13, 8011 PK Zwolle
T +31 (0)38 – 4218815
E info@zwolseballetjes.nl
W www.visitzwolle.com
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2. Hanzerondje Hasselt – Zwolle
34 km incl. aanrijroute
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De route van dit Hanzerondje
neemt je mee langs het
afwisselende rivierenlandschap
in de IJsseldelta tussen de twee
historische Hanzesteden Hasselt
en Zwolle. Al fietsend worden
je prachtige vergezichten in
het polderlandschap gegund en
een kijkje in de binnenstad van
Hasselt.

II
II

I

Hasselt
STAD VAN BEZINNING
Sfeervolle geveltjes, lommerrijke straatjes en uitnodigende,
authentieke winkeltjes. Het pittoreske Hasselt kent veel verborgen
plekken, een historische binnenstad met een grachtengordel en
meer dan 70 rijksmonumenten. Bovendien is Hasselt één van de
oudste bedevaartsplaatsen van Nederland en maakt deel uit van de
beroemde internationale pelgrimsroute naar Santiago de Compostella
in Spanje. De Sint Jacobsschelp, hoofdsymbool van de pelgrimage naar
Compostella en ingemetseld in de muur van het Raadhuis, herinnert
hier nog aan.

Highlights langs de route
I

Grote- of Sint Stephanuskerk
Deze kerk steekt fier boven de Hanzestad uit en tikt met gemak de leeftijd van 600 aan.
De verschillende middeleeuwse muurschilderingen zijn nog intact en op afspraak kan de
toren beklommen worden. Het raadhuis tegenover de kerk diende als waag en wijnhuis.
De boognissen zijn afgezet met Bentheimer zandsteen.

II

Grachtengordel met Prinsengracht
Bruggen, kades en sluizen – ze zijn in Hanzestad Hasselt opmerkelijk gaaf bewaard
gebleven. Als je slentert langs de grachtengordel kijk dan ook eens naar boven. Op
veel panden zitten nog oude gevelstenen en mooie versieringen. En leuk om te weten:
behalve Amsterdam is Hasselt ook in het bezit van een Prinsengracht.

III

Geschiedenis opsnuiven bij de Stenendijk
De Stenendijk is de laatste gemetselde zeewering die nog is overgebleven in Nederland;
een unieke bezienswaardigheid dus! De dijk is een kilometer lang en loopt van
Korenmolen De Zwaluw tot Gemaal Streukelerzijl. De historische zeewering is een
rijksmonument en werd in 1982 gerestaureerd.

Zwolle
EEN EN AL CULTUURHISTORIE
Zwolle, cultuurhistorische Hanzestad, ademt één en al cultuur uit. De authentieke
gevels, de verdedigingsmuur, de Sassenpoort, de Peperbustoren en de stervormige
stadsgracht zijn kenmerken van de historische cultuur van deze Hanzestad. Aan de rand
van de stad zijn adembenemende vergezichten over het polderlandschap te zien.

Highlights langs de route
I

Voetgangerspont Haersterveer
Vanuit Zwolle of Hasselt is het mogelijk rivier
de Overijsselse Vecht over te steken met een
voetveer, het Haersterveer, dat jaarlijks vaart
van ca. 1 mei tot 1 oktober. Een tochtje biedt een
mooi uitzicht op de bossen van De Agnietenberg.

II

Sassenpoort en Peperbustoren
Deze route doet niet de binnenstad aan maar
op een aantal plekken onderweg valt een
glimp van de middeleeuwse Sassenpoort en
Peperbustoren op te vangen. De Sassenpoort
is een van de verdedigingswerken - aan de
stervormige grachtengordel - die nog compleet
intact is.

VVV/Tourist Info

Tourist Info Hasselt

Hanzestad Hasselt Marketing

Tourist Info Zwolle

Markt 1
8061 GG Hasselt
T +31 (0)38 – 4771372
E info@tiphasselt.nl
W www.tiphasselt.nl

De Werkplaats
Kaai 5, 8061 GD Hasselt
T +31 (0)38 - 4773794
E info@hanzestadhasselt.nl
W www.hanzestadhasselt.nl

Grote Kerkplein 13
8011 PK Zwolle
T +31 (0)38 – 4218815
E info@zwolseballetjes.nl
W www.visitzwolle.com
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3. Hanzerondje
Elburg – Harderwijk – Hattem
Deze Hanzesteden zijn omringd door
prachtige natuurgebieden, uitgestrekte
uiterwaarden met polderlandschap en de
bosrijke Noord-Veluwe. Naast uitzichten
op het Veluwemeer zijn er in de idyllische
binnensteden authentieke smaakwinkeltjes
en heerlijke terrassen te vinden om de rijke
Hanzesmaken te ervaren.
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Koffie/Lunch
Hanzerondje | 68 km
Hanzerondje | 52 km
Knooppuntenroute
Knooppunten

CULINAIR HARDERWIJK
Harderwijk wordt al in 1252 aangeduid
als Hanzestad. De stad, indertijd
gelegen aan de Zuiderzee, sloot zich
aan bij de Duitse Hanze. Met het
komen en gaan van handelaren en
uiteraard handelsproducten was er
volop bedrijvigheid in de stad.

middeleeuws ELBURG
Wie in Elburg loopt, waant zich in de
middeleeuwen. De oude wallen met hun
schitterende bomen, de smalle steegjes,
de keitjesstoepen en prachtige doorkijkjes
maken van de vesting een sfeervolle omgeving
waar heerlijk gerecreëerd kan worden.

Highlights langs de route
Elburg

I

Vischpoort en Agnietenklooster
De oude Hanzestad Elburg heeft alleen binnen haar
muren al meer dan 250 monumenten. Eén van
de meest iconische gebouwen van Elburg zijn de
Vischpoort en het Agnietenklooster. Deze laatste is een
rijksmonument en huisvest nu Museum Elburg.

II

Haven en middeleeuws stratenpatroon
Tot 1932 lag de vissersplaats Elburg aan de Zuiderzee.
De oude houten schepen die nog in de haven
liggen, de botters, houden de herinnering aan
Elburgs visserijverleden levend. Het middeleeuws
stratenpatroon is een regelrechte eyecatcher.

Harderwijk

III

Handel in Harderwijk
Tot 1932 lag Harderwijk aan de Zuiderzee (het huidige IJsselmeer en de Randmeren). De
handel is in de tijd verschoven van de kade naar het strand. De leuke winkels met een
breed aanbod en de gezellige markt met vele cafés en restaurants nodigen je uit om te
genieten in deze Hanzestad.

IV

Historische binnenstad Harderwijk met Visserskade
Vanuit de historische binnenstad met oude poorten, een Minderbroederklooster en het
Hortuspark, sta je binnen twee minuten bij de Veluwerandmeren en de Visserskade. Hier
gingen de grote Koggeschepen vanwege de geringe diepte van de Zuiderzee verderop
voor anker en de handel werd met kleine schepen in de stad gebracht.

Hattem

V

Anton Pieck stadje Hattem
Maar liefst drie musea en de mooie Dijkpoort herbergt dit Anton Pieck stadje. Hattem
was net als Elburg een echte handelsstad waarbij de oude Hessenwegen vroeger
gebruikt werden door Duitse kooplieden.

HANZESTAD OP DE VELUWE: HATTEM
Het pittoreske Hattem trok qua uiterlijk begin 1900 tal
van schilders aan die de Hollandse wolken boven de
IJssel trachten te vereeuwigen. Hattem behoort, met
zo’n 12.000 inwoners, tot de kleinere Hanzesteden.

VVV/Tourist Info

VVV/Museum Elburg

Tourist Info Harderwijk

Tourist Info Hattem

Jufferenstraat 8
8081 CR Elburg
T +31 (0)525 – 681341
E info@museumelburg.nl
W www.vvvelburg.nl

Stadsmuseum Harderwijk
Donkerstraat 4
3841 CC Harderwijk
T +31 (0)341 - 414468
W www.heerlijkharderwijk.nl

Kerkhofstraat 2
8051 GG Hattem
T +31 (0)38 – 4448298
E tip@ronduithattem.nl
W www.ronduithattem.nl

www.visithanzesteden.nl

I

III

IV

V

Knooppunten

Knooppuntenroute

Hanzerondje

Molen te bezoeken

Koffie/Lunch

II

Highlights

Legenda

V

IV

4. Hanzerondje
deventer – zwolle | 85 km

III

II
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De omgeving tussen Deventer
en Zwolle kenmerkt zich als een
zeer afwisselend landschap met
bossen, historische boerderijen,
statige landgoederen en natuurlijk
de uiterwaarden van rivier de
IJssel. Breng onderweg een bezoek
aan natuurgebied de Duursche
Waarden of snuif cultuur in de
steden Deventer, Zwolle of Hattem.

II

Landgoederen Nieuw Rande
& De Haere
De eerste vermelding van Landgoed
Rande stamt uit 1285. In 1853 werd
landgoed Smets Rande aangekocht
door de heer Duymaer van Twist,
gouverneur-generaal van NederlandsIndië tussen 1851 en 1856. In 1857
liet Van Twist een riant onderkomen
bouwen: Nieuw Rande. De Engelse
tuinen laat Duymaer aanleggen door
de bekende tuinarchitect J.D. Zocher
jr., die vooral bekendheid geniet
door de aanleg van het Amsterdamse
Vondelpark.
De Haere wordt al in 14e-eeuwse
documenten genoemd. Omstreeks
1778 heeft de toenmalige eigenaar
Jan van Suchtelen het huis goeddeels
opnieuw laten optrekken om het
geschikt te maken voor bewoning
met zijn gezin met 10 kinderen.

Highlights langs de route
Deventer

I

Deventer Koekwinkel
Deventer en koek zijn onlos(s)makelijk met
elkaar verbonden. Deze nauwe band laat zich
verklaren door enerzijds de lange historie
van de Deventer Koek en anderzijds door
de immer goede en bijzondere kwaliteit
van de koek. In Deventer is er nu nog één
koekfabriek: Jb Bussink, waar dagelijks
honderden koeken vers uit de ovens komen.
De Deventer Koek kan het beste geproefd en
gekocht worden in de Deventer Koekwinkel
aan de Brink nr. 84, waar óók dagelijks verse
Deventer Koek wordt gebakken.

Op De Haere vind je tevens de
IJssellinie. De IJssellinie was een
militaire verdedigingslinie om
Nederland te beschermen tegen een
Russische landinvasie.
Landgoed Nieuw Rande en
Havezate de Haere zijn beide prima
tussenstops tijdens de fietsroute
voor een kopje koffie of lunch of een
wandeling in de prachtige Engelse
landschapstuinen.

III

Infocentrum Ijssel
den nul & de duursche
waarden
In het Infocentrum IJssel Den
Nul stromen informatie over
natuur, water en cultuurhistorie
bijeen. Infocentrum IJssel Den
Nul is gelegen aan de rand van
het natuurontwikkelingsgebied
de Duursche Waarden. Het sluit
aan op de wandelroutes in de
waterrijke omgeving van de
uiterwaarden langs de IJssel. Er
is tevens een horecavoorziening.
De Duursche Waarden is een
120 hectare groot natuurgebied
en bestaat uit rivierarmen,
moerassen en stukken bos
in de uiterwaarden van de
IJssel. Er werd eeuwenlang
rivierklei gewonnen voor de
baksteenproductie die er op vrij
grootschalige wijze plaatsvond.
Bij de voormalige steenfabriek
is een uitkijktoren gebouwd
van waaraf je het gebied kan
overzien.

VVV/Tourist Info

VVV Deventer
Brink 89 (Penninckshuis)
7411 BX Deventer
T +31 (0)570 – 710120
E info@vvvdeventer.nl
W www.deventer.info

Tourist Info Zwolle
Grote Kerkplein 13, 8011 PK Zwolle
T +31 (0)38 – 4218815
E info@zwolseballetjes.nl
W www.visitzwolle.com

Highlights langs de route
Zwolle

IV

Museum de Fundatie
Museum de Fundatie bevindt zich aan de
Blijmarkt, midden in de binnenstad van Zwolle.
Dit neoclassicistische pand is gebouwd tussen
1838 en 1841, naar een ontwerp van de
Haagse architect Eduard Louis de Coninck. In
2012/2013 is het pand spectaculair uitgebreid.
De ellipsvormige opbouw op het dak is een
ontwerp van Hubert-Jan Henket (Bierman
Henket Architecten) en biedt plaats aan twee
tentoonstellingszalen. Een groot ovaal raam
geeft uitzicht op de historische binnenstad. Het
museum beschikt over een topcollectie
beeldende kunst en jaarlijks diverse
wisselende aansprekende tentoonstellingen.

Hattem

V

Musea Hattem: Voerman Museum,
Anton Pieck Museum & Nederlands
Bakkerijmuseum
In het Voerman Museum (Achterstraat 46-48)
zijn naast schilderijen van Jan Voerman sr. en
Jan Voerman jr. ook werken te bewonderen
van Hendrik Willem Daendels (1762-1818),
een patriot die van 1807 tot 1811 gouverneur
generaal van Nederlands Indië was. Verder is
er in het museum aandacht voor de geschiedenis van Hattem en voor archeologische
opgravingen in en rond de stad.
Het Anton Pieck Museum (Achterstraat
46-48) exposeert werk van de Nederlandse
kunstschilder en graficus Anton Pieck.
Het Nederlands Bakkerijmuseum
(Kerkhofstraat 13) is een belevingsmuseum
vol activiteiten voor jong en oud. Drie
prachtige monumenten, met elkaar verbonden
door een tunnel onder de straat, tonen de
rijke geschiedenis van brood en banket.
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5. Hanzerondje
Deventer – Zutphen | 40 km

Via voornamelijk vrij
liggende fietspaden
en slingerende
dijkjes fiets je
met deze route
langs één van de
mooiste rivieren
van Nederland: de
IJssel. Een rivier die
honderden jaren
geleden rijkdom
en voorspoed
bracht dankzij haar
verbinding met de
open zee en het
Duitse achterland.

IV

III

Deventer evenementenstad
Deze Hanzestad aan de IJssel heeft iets
levendigs, frivools en ook iets bourgondisch:
het leven is er goed! Een vitale stad met
monumentale sfeer, waar het goed toeven
is en met een prachtige omgeving. Deventer
is behalve één van de oudste steden ook
evenementenstad - vanwege festivals als
Deventer op Stelten, Dickens Festijn en de
Boekenmarkt - en bovendien al eeuwen gastvrij.

EIGENZINNIGE WINKELSTAD
ZUTPHEN
Hippe winkels, monumenten en
nieuwe musea als Stedelijk Museum
en Henriette Polak zetten de toon in
Hanzestad Zutphen. Net als de musea
zijn authentieke en eigenzinnige
winkels gevestigd in monumentale
panden. Een stad die je moet beleven!

Highlights langs de route
Deventer

I

Deventer Koekwinkel: Bussink
De koek van Deventer, die moet je geproefd hebben! Deventer en koek zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al 600 jaar wordt de wereldberoemde Deventer
kruidkoek in deze historische Hanzestad gebakken.

II

Prominente Hanzestad met oudste stenen huis
Tijdens de middeleeuwen kwamen er kooplieden uit heel Europa, om deel te nemen
aan de jaarmarkten. Tal van monumenten zoals de Bergkerk, Grote- of Lebuinuskerk en
Athenaeumbibliotheek herinneren aan de Hanze in de binnenstad. Ook staat het oudste
stenen huis van Nederland in Deventer.

Highlights langs de route
Zutphen

III

Pak- en Koopmanshuizen, kerken en vestingwerken
De geschiedenis komt tot leven in Zutphen met alle mooie kerken, huizen en
vestingwerken. Bovendien beschikt Zutphen over de oudste bibliotheek van Nederland,
De Librije, gevestigd in de Walburgiskerk.

IV

Hofjes, toren en Berkelruïne
Overal zijn hofjes te vinden, waar in vroegere tijden werd geweven, brood gebakken of
bier gebrouwen. Rondom het centrum zijn nog oude vestingwerken in de vorm van de
Berkelruïne te vinden. Vanuit de toren en fluisterboten heb je een magnifiek uitzicht op
de Hanzestad Zutphen.

VVV/Tourist Info

VVV Deventer

VVV Zutphen

Brink 89 (Penninckshuis)
7411 BX Deventer
T +31 (0)570 – 710120
E info@vvvdeventer.nl
W www.deventer.info

Houtmarkt 75
7201 KL Zutphen
T +31 (0)575 – 844538
E info@inzutphen.nl
Wwww.inzutphen.nl

www.visithanzesteden.nl
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6. Hanzerondje
Zutphen – doesburg | 58 km
I
II

IV

III

Tijdens deze (meerdaagse) fietstocht
kun je heerlijk verblijven in een van
deze Hanzesteden, terwijl gotische
gevels, historische pakhuizen en
oude kades de rijke geschiedenis
doen herleven. Deze prachtige route
voert - evenwijdig aan de IJssel langs nederzettingen als Brummen
en één van de oudste stadjes van
Nederland: Bronkhorst, eveneens
Rijksbeschermd.
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ZUTPHEN TORENSTAD MET
NIEUWE MUSEA
Zutphen wordt ook wel Torenstad
genoemd vanwege de grote,
historische gebouwen die de skyline
vormen. Met nieuwe musea in de Hof
van Heeckeren, een idyllisch hofje in
het centrum van Zutphen, komt de
geschiedenis tot leven.

CULTUUR- EN MOSTERDSTAD
DOESBURG
Elke laatste zondag van de maand wordt
in deze Hanzestad de ‘Culturele Zondag’
gehouden. Je kunt dan kosteloos vele
gerenommeerde galerieën, ateliers,
antiekhandelaren en musea bezoeken.
In Doesburg weet men letterlijk en
figuurlijk waar men de mosterd vandaan
haalt, namelijk uit Doesburg zelf! Het
Mosterdmuseum trekt jaarlijks tienduizenden
bezoekers naar het aantrekkelijke stadje.
Velen van hen keren met een potje
ambachtelijk bereide mosterd huiswaarts.

www.visithanzesteden.nl

Highlights langs de route
Zutphen

I

De Librije Zutphen
De Librije is een openbare leeszaal uit de zestiende eeuw, opgericht door twee
kerkmeesters. Uit archiefstukken blijkt dat een belangrijke doelstelling van De
Librije was: de mensen voor het “ware” geloof te behouden door hen “goede”
boeken te laten lezen. De Librije in de Walburgiskerk behoort tot de belangrijkste
cultuurhistorische monumenten in Nederland. Het is één van de weinige nog bestaande
kettingbibliotheken die op hun oorspronkelijke plaats worden bewaard.

II

het Arsenaal
Een stadshart hoort te kloppen. In het grand café en sociëteit van Het Arsenaal wemelt
het van de lekkerbekken die gezellig een vorkje meeprikken en wat drinken. Ooit diende
het als nonnenklooster en wapenopslag. Levensgenieters kunnen hier terecht bij de
bierbrouwerij, wijnkoperij, filmzaal, distilleerderij of whiskywinkel.

Doesburg

III

Lalique Museum Doesburg
Het werk van de juwelen- en glaskunstenaar René Lalique (1860-1945) is zeer
verscheiden. Lalique wordt ook wel de Da Vinci van de juwelen- en de glaskunst
genoemd. De objecten zijn vervuld van symboliek en ‘geheime’ details.

IV

Doesburgsche Mosterdfabriek en museum
Het verstilde Hanzestadje Doesburg herbergt binnen zijn veste een Mosterdfabriek,
tevens museum. In 1974 uitgebreid tot een “werkend” museum. Als bezoeker maak je
kennis met een typisch Oudhollands ambacht en ga je met veel smakelijke ideeën naar
huis. Het malen, mengen, het afvullen in potjes: alles wordt nog met oude apparaten
gedaan.

VVV/Tourist Info

VVV Zutphen

VVV Doesburg

Houtmarkt 75
7201 KL Zutphen
T +31 (0)575 – 844538
E info@inzutphen.nl
W www.inzutphen.nl

Gasthuisstraat 13
6981 CP Doesburg
T +31 (0)313 – 479088
E info@vvvdoesburg.nl
W www.bezoek-doesburg.nl

Welkom en veel plezier in de 9 Hanzesteden!

