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 Horeca langs de route 

Kaas- en Zuivel-
boerderij de Huppe
“Door zorgmedewerkers eigengemaakte 
boerenkaas, houten meubelen, bloemen 
en groentes. Ook boerengolf en Kloot-
schieten. Dus Kijken, Ruiken, Proeven en 
Beleven.”

Kleine Veerweg 9
www.dehuppe.nl

uitspanning 
Het engelse WerK 
“Genieten op het terras met werkelijk een 
schitterend uitzicht over de uiterwaarden 
en de oude IJsselbrug in de richting van 
Hattem”.

Het Engelse werk 4
www.hetengelsewerk.nl

tHeeHuis de oude Mars 
“Koffie, thee en gebak geserveerd door 
cliënten van De Oude Mars. Onthaast en 
ontmoet! Openingstijden via website.”

De Mars 19
www.hetzand.nl/locaties/de-oude-
mars/

caMping `
terra nautic 
“Tot rust komen aan de  
Overijsselse Vecht.”

Vechtdijk 1
www.terranautic.nl

tHeetuin 
stadsland b&b
“Theetuin/pluktuin Stadsland 
B&B: voor bloemen, koffie, thee 
of sap, cake en taart tijdens uw 
rondje.”

Hasselterdijk 57
www.theetuinstadsland.nl

caMping de 
agnietenberg 
“Aan de rand van de stad en toch midden 
in de natuur bevindt zich Camping de 
Agnietenberg. Naast kampeerplaatsen 
en camperplaatsen hebben wij ook ver-
huurchalets, blokhutten en een familiehuis.”

Haersterveerweg 27

www.campingagnietenberg.nl

de HandscHoen 
“Na een lange wandeling of fietstocht kunt 
u op het zonnige terras van Restaurant De 
Handschoen in alle rust genieten van een 
kopje koffie met huisgemaakt gebak, een 
heerlijke lunch of gezellig borrelen.” 

Nieuwe Deventerweg 103
www.dehandschoen.nl

de agnietenberg
“Gelegen direct aan de route, naast het 
Agnietenbergbos, vindt u de Agnietenberg. 
Het restaurant en het zonnige terras zijn 
elke dag geopend vanaf 10.00 uur. Het 
juiste adres voor gebak, lunch, diner of 
een verfrissende ijscoupe.”

Haersterveerweg 23
www.agnietenberg.nl

biologiscHe scHapen- 
en geitenMelKerij de 
vreugdeHoeve 
“Schapentheater, boerderij-
winkel en thee- en koffieschenkerij.”

Zalkerveerweg 20
www.devreugdehoeve.nl

a

n

c o

de nieuWe bierton
“In het compleet vernieuwde “oude café” 
kunt u terecht voor lunch, borrels, bites 
en diner. Ook biedt het terras genoeg 
zitplaatsen om even lekker te kunnen 
genieten.”

Schellerbergweg 27
www.bierton.nL
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van der valK  
Hotel ZWolle
“Prachtig gelegen op een steenworp 
afstand van de Overijsselse Vecht. Geniet 
op het zonnige terras van een verfrissend 
drankje, een mooi lunchgerecht of uitgebreid 
diner.”

Nieuwleusenerdijk 1
www.hotelzwolle.nl

M

de golFtuin ZWolle
“Een parkachtig landgoed met golfbaan 
en orangerie waar je kunt koffie drinken, 
lunchen en golfen zonder GVB.”

Harculose Esweg 2
www.golftuinzwolle.nl

d



Het beuKenHoFje
“Het Beukenhofje is gelegen nabij 
de IJssel en “de Vreugderijkerwaard” 
met de vele vogelsoorten en grazende 
koeien. Tevens dichtbij het Engelse 
Werk als wandelbos.”

Beukenallee 28
www.overnachteninzwolle.com

urbana ZWolle 
“Voor een snelle lunch of uitgebreid dineren? 
Het eigentijdse, sfeervol ingerichte restaurant 
nodigt uit tot gezellig samenzijn...”

Wipstrikkerallee 213
www.urbana.nl

librije’s WinKel
“Ontdek onze heerlijke 
delicatessen, bijzondere wijnen en 
culinaire pakketten. Met liefde en 
kennis bereid of geselecteerd.”

Spinhuisplein 1
www.librijeswinkel.nl

laKeside
“Beachclub, Cablepark & Outdoor-
centre aan de Wijthmenerplas in 
Zwolle, waar je actief kunt genieten 
in de natuur.”

Zalneweg 110
www.lakesidezwolle.nl

Hotel pilloWs
“De start en finish van uw Rondje 
Zwolle: koffie, lunch, high tea of 
diner. Tussendoor bent u natuurlijk 
ook welkom!”

Stationsweg 9
www.sandton.eu/zwolle

ijsseldelta center/
blueFinger restaurant
“Zien, ruiken, proeven en genieten in een 
sfeervolle ambiance. Bluefinger Restaurant 
is perfect voor een ontbijt, lunch, borrel of 
diner én heeft een eigen terras.”

Stadionplein 20
www.bluefinger.nl

Hotel Fidder
“Laat u verrassen door dit 
karakteristieke hotel gevestigd in 
een Rijksmonument met een uniek 
terras in de stadstuin.” 

Koningin Wilhelminastraat 6
www.hotelfidder.nl

brasserie le petit 
op de golFclub in ZWolle 
“Wij verwelkomen u graag op het  
groenste terras van Zwolle met  
fantastisch uitzicht.”

Zalneweg 75
www.golfclubzwolle.nl

beeldenparK  
de anningaHoF
“Landgoed Anningahof is een beeldentuin 
met een jaarlijks wisselende tentoonstelling. 
Zowel binnen als buiten verrassen 
Nederlandse en Internationale kunstenaars 
u met hedendaagse en monumentale 
werken.”

Hessenweg 9
www.anningahof.nl

bilderberg grand 
Hotel Wientjes
“Opladen doet u op het mooiste 
terras van Zwolle. U bent van 
harte welkom voor een kop koffie 
of culinair genieten van alles wat de 
Franse keuken ons te bieden heeft.”

Stationsweg 7
www.bilderberg.nl

Hotel luMen
“Kom langs en geniet van onze koffie- en 
theespecialiteiten, een heerlijke snack of 
een glas vers geperste vruchtensap in de 
Bluefinger Lounge van het prachtige Hotel 
Lumen.”

Stadionplein 20
www.hotellumen.nl
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inWoners van ZWolle bevinden ZicH- Waar Ze ooK 
Wonen- binnen een paar Minuten in Het rustgevende 
buitengebied. Met pracHtige Fiets- en Wandelpaden 
in een Zeer gevarieerde landscHap. eén van die paden 
is rondje ZWolle, een Wandel-, én Fietsroute van 
ruiM 40 KM rondoM ZWolle, dWars door de groene en 
WaterrijKe stadsrandZone. 

dynaMiscHe HanZestad Met een autHen-
tieKe en sFeervolle binnenstad
Zwolle, met haar historische binnenstad, ademt één en al sfeer uit. 
Zwolle kwam, door de handel over de rivier de IJssel, al in de vroege 
Middeleeuwen tot bloei. In de 15e eeuw ontwikkelde Zwolle zich 
tot machtige Hanzestad. Als je door de Middeleeuwse binnenstad 
fietst of loopt proef je het rijke verleden tot op de dag van vandaag. 
De karakteristieke gevels, de verdedigingsmuur, de Sassenpoort, 
de Peperbus en de stervormige stadsgracht zijn unieke highlights in 
Zwolle die je niet mag missen.

peperbus
De 75 meter hoge Peperbus, de toren van de Onze Lieve Vrouwe 
Basiliek is al sinds de 14e eeuw een echte blikvanger. De toren 
dankt zijn bijnaam aan de vorm van de kap, die op de bovenkant 
van een peperbus lijkt. De toren hoort bij de Basiliek van Onze-Lieve-
Vrouw-Tenhemelopneming en staat op de Ossenmarkt in Zwolle. 
Beklim deze toren voor een prachtig uitzicht over de stad. Bijna 
vanaf elk stukje fietspad van Rondje Zwolle is het topje van de Peper-
bustoren zichtbaar.

sassenpoort
Rond de 14e en 15e eeuw is een stadsmuur om het hele centrum 
van Zwolle gebouwd, in die tijd waren er 23 torens opgenomen in 
de muur, waarvan er nu slechts 3 over zijn gebleven. Ook waren er 
8 stadspoorten in de stadsmuur aangebracht, waarvan alleen de 
Sassenpoort in zijn geheel bewaard is gebleven. De zes eeuwen 
oude Middeleeuwse Sassenpoort is in het eind van de 14e en begin 
15e eeuw gebouwd ter verdediging van de stad. 

grote KerK
De 15e eeuwse Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle is een gebouw 
met een rijk cultuurhistorisch verleden en een imposante gotische 
architectuur. De in de kerk aanwezige monumenten maken de 
kerk tot het belangrijkste gebouw van Zwolle. Het gebouw “De 
Hoofdwacht” van de Grote of St. Michaëlskerk was, zoals het woord 
al zegt, de hoofdzetel van de militaire en burgerwacht in de stad. 
Op het plein voor de Hoofdwacht staat een beeld van de aartsengel 
Michaël, de beschermheilige van Zwolle. Dit beeld, genaamd “de 
Glazen Engel” is gemaakt door Herman Lamers.

Klein gescHiedenislesje
De stad Zwolle is ontstaan rond de 9e eeuw, op de plaats waar een 
aantal kleine beken en de tot ver in het oosten bevaarbare Vecht, 
zich verenigden tot het Zwarte Water. Ook landwegen uit alle richtingen 
kwamen hier bij elkaar. Het werd al snel een belangrijke handels-
stad met grote bloeiperiodes. Veel historische gebouwen zoals 
de Sassenpoort uit 1410, zijn er nog steeds te vinden. De vesting 
Zwolle, nu het historische centrum van de provinciehoofdstad, is aan 
zijn stervorm nog te herkennen. Tussen de stad en de IJssel ligt een 
sprookjesachtig park, het Engelse Werk, dat twee eeuwen geleden 
is aangelegd op een voormalige verdedigingslinie.

ZWolle en de regio
Ook het ommeland biedt diverse mogelijkheden om te ontspannen. 
Zwolle ligt midden in de toeristische regio IJsseldelta. U fietst zo 
vanuit het centrum de prachtigste uiterwaarden van de IJssel en 
het Zwarte Water in. Het Nationaal Landschap leent zich ervoor om 
heerlijk uit te waaien over kronkelende dijkjes en eindeloos ver weg 
te kijken in de oudste polder van Nederland. 
Ten noordwesten van de stad ligt de Vreugderijkerwaard, een schit-
terende uiterwaard met nevengeul langs de IJssel. Hier is naast een 
grote rijkdom aan bijzondere stroomdalplanten ook een vogelkijkhut te 
vinden. Van hieruit zijn de bruine kiekendief, grutto, tureluur, rotgans 
en kemphaan te bewonderen.

ZWolle, Kunst & cultuur
Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in Zwolle. Het aanbod 
van theater, beeldende kunst, film en literatuur is zeer groot. Het 
Stedelijk Museum Zwolle richt zich op de cultuurhistorie van de 
stad Zwolle en de regio. Het museum bestaat uit een oud en een 
nieuw gedeelte en herbergt het Drostenhuis met vaste collectie, 
afwisselende tentoonstellingen, een auditorium, een museumcafé 
en een Tourist Info Punt. Museum de Fundatie is een museum voor 
beeldende kunst met naast wisselende tentoonstellingen een vaste 
collectie met werk van o.a. Turner, Van Gogh, Mondriaan, Israëls, 
Severini, Appel en Zadkine. Het ‘Paleis aan de Blijmarkt’, vroeger 
Paleis van Justitie, is in 2012/2013 spectaculair uitgebreid. Architect 
Hubert Jan Henket ontwierp ontwierp ‘de wolk’, een met 55.000 
keramische tegeltjes bedekte ellipsvormige opbouw die plaats biedt 
aan twee tentoonstellingszalen en een museumbar. Het raam geeft 
een fantastisch uitzicht op de Zwolse binnenstad! Met de komst van 
‘Waanders In de Broeren’ huisvest de kerk een niet vergelijkbaar 
winkelconcept in ons land. Kunst, cultuur, literatuur, detailhandel en 
horeca zijn samengebracht tot trekpleister van formaat. Bezoek ook 
de kunstwerken van ‘Kunstwegen’ tussen Zwolle en Nordhorn. 

 Wandelrondje ZWolle 
rondje ZWolle is er ooK in een Wandelversie. Het is een 
Wandelroute van ongeveer 50 KiloMeter rondoM ZWolle. 
Het is dus net Zoiets als de beKende Fietsroute rondje 
ZWolle, Maar dan speciaal voor Wandelaars oM Zoveel 
MogelijK over de Mooiste en rustigste Wandelpaden te lopen.
Rondje Zwolle kenmerkt zich door afwisseling: het ene moment 
wandel je, omgeven door stilte en rust, over kronkelige paadjes, 
terwijl je even later weer meer de levendigheid van de stad voelt. De 
route voert door het waterrijke IJssel- en Weteringenlandschap, terwijl 
ook het karakteristieke Vechtdal en de omgeving van het Zwarte 
Water worden aangedaan. De wandelroute komt onder meer langs 
de Katerveersluizen, het Engelse Werk, de idyllische buurtschap 
Oldeneel, de landgoederen Bikkenrade en Zandhove, de Wijthmenerplas, 
het Vegtlusterbos, de Agnietenberg, het Westerveldse Bos en de 
Milligerplas, waar je in de zomer een lekker verfrissende duik kunt nemen. 

Rondje Zwolle is te herkennen aan de wit-groene markering op de 
routepalen van het Wandelnetwerk IJsseldelta. De route is, net als 
Rondje Zwolle Fietsen, in twee richtingen gemarkeerd.

 ‘rondje ZWolle’ app  
Meer zien, meer horen en meer beleven tijdens het Rondje Zwolle 
doe je met de fietsnavigatie app van AbelLife. Je wordt echt genavigeerd, 
krijgt informatie over de bezienswaardigheden onderweg en wordt 
getipt over de rustpunten. De route is gratis beschikbaar. Je downloadt 
de AbelLife app in de Appstores van Apple en Google. In de app 
vind je de route onder ‘Zwolle – Rondje Zwolle.



 tips langs rondje ZWolle 

2. natuurgebied oldeneel
Verschillende wetenswaardigheden over natuurgebied Oldeneel 
staan op de informatieborden langs het Beekmanpad. De diepe en 
vrij grote doorbraakkolken herinneren aan de enorme dijkdoorbraak 
in 1573. Ze worden door veel weidevogels gebruikt als badplaats.

4. ijsselcentrale
De IJsselcentrale, ook wel Centrale Harculo genoemd, is een ietwat 
plompe verschijning te midden van de natuur. Vroeger stond de centrale 
in de stad, maar na de Tweede Wereld oorlog is zij hier naartoe 
verplaatst. De centrale voorzag sinds 1914 Zwolle en omgeving van 
stroom.

5. ZandHove 
Zandhove is van oudsher een landgoed, bekend sinds 1675. De tot 
de verbeelding sprekende geschiedenis gaat terug tot de zeventiende 
eeuw. Het was een vochtig gebied dat regelmatig overstroomd is 
geweest. Een deel van het zand dat daarbij is afgezet, is opgestoven 
tot duinen, die onder andere op het landgoed Zandhove te vinden 
zijn. Samen met het oude bos van Zandhove vormen deze duinen 
natuurlijke elementen die deze plek zijn opmerkelijke charme verlenen.

1. parK ‘Het engelse WerK’
Het Engelse Werk is van oorsprong een vestingwerk, dat rond 1670 
door Menno van Coehoorn werd aangelegd. Het kreeg destijds de 
naam ‘Het Nieuwe Werk’. Toen het in 1809 zijn defensiefunctie verloor, 
werd het vestingwerk door koning Lodewijk Napoleon aan Zwolle 
geschonken. De stad heeft het toen naar een ontwerp van Hendrik 
van Lunteren in romantische Engelse landschapsstijl ingericht, vandaar 
de huidige naam.

3. ’t Kleine veer
Aan het einde van het Kleine Veerpad bevindt zich ’t Kleine Veer, een 
historische vaarverbinding tussen Zwolle en Hattem. Historisch omdat 
het veer al vaart tussen Hattem en Zwolle sinds de beide steden 
stadsrechten kregen in de middeleeuwen. Tijdens de zomermaanden 
kun je met de veerpont overvaren als de vlag in top hangt.

6. MonuMent boerderij ‘de oude Mars’
Aan de rand van het gebied de Oude Mars ligt een boerderij met dezelfde 
naam. Deze boerderij uit 1938 is van een bijzondere architectuur die in 
Overijssel verder niet voorkomt: een karakteristieke Limburgse hoeve van 
een gesloten type met een binnenplaats. Een prachtig, beeldbepalend 
monument dat sinds 2007 op de lijst van Rijksmonumenten staat. 
Rondom de boerderij blijft de ruimte open, zodat de mooie uitstraling 
van dit monumentale pand volledig tot zijn recht komt. 

7. de WijtHMenerplas
Rechts van het Zalnépad ligt een belangrijk recreatiegebied van 
Zwolle, de Wijthmenerplas. ‘s Zomers trekt deze voormalige zand-
winplas met zijn prachtige omgeving duizenden bezoekers. Mensen 
zwemmen hier, doen aan watersport, of genieten van de zon. Bij minder 
mooi weer kun je er wandelen en heerlijk fietsen. Op de bruggetjes en 
langs de gedeeltelijk beboste oevers zoeken veel vissers ontspanning.



9. begraaFplaatsen bergKlooster 
en Kranenburg
Op Bergklooster staat de gedenksteen van Thomas a Kempis, 
bekend van de Moderne Devotie en zijn bestseller ‘Imitione Christi’. 
Het voormalige landgoed De Kranenburg is sinds 1933 in gebruik als 
begraafplaats en ontworpen door de bekende tuinarchitect Copijn. 
Door de landschappelijke aanleg, de natuurlijke en mooie ligging en 
de rustieke sfeer geniet Kranenburg landelijke bekendheid. 

10. de agnietenberg
Met 12,3 meter boven NAP is de Agnietenberg het hoogste punt in 
Zwolle (op de voormalige vuilstort van Westerveld na). De ‘berg’ is 
een stuifduin langs de uitezzzwaarden van de Vecht. Routes voeren 
naar Park Aa-Landen en de Buitenlanden Langenholte. De uiterwaarden 
van de Vecht, beroemd om de bloeiende kievitsbloemen, zijn vanaf 
het fietspad op de dijk te bekijken. 

8. landgoed de HelMHorst
Landgoed De Helmhorst is een van de weinige landgoederen rond 
Zwolle die nog in particulier bezit zijn. Het landgoed dateert uit de 
18e eeuw en is vernoemd naar de familie Van der Helm, die er van 
1797 tot ongeveer 1807 woonde. Vanaf 1807 telde De Helmhorst 
drie boerderijen (katersteden) en een landhuis Hoog Erve, dat nog 
steeds bestaat en omgeven is door boerenschuren.

12. buitenlanden langenHolte
Landschap Overijssel stemt het beheer van het natuurreservaat Buiten-
landen Langenholte af op de bescherming van de zeldzame kievitsbloem. 
Het gebied wordt niet bemest en pas laat in het seizoen gemaaid. In de 
winter overstroomt het gebied, zoals noodzakelijk is voor de verspreiding 
van de kievitsbloem. Verder leven hier de kwartelkoning, watervogels, 
amfibieën en vele andere diersoorten. Vanwege zijn grote kwetsbaarheid 
is het gebied niet toegankelijk voor publiek.

11. Het Haersterveer
Het Haersterveer, vlakbij de Agnietenberg, is het laatste hand getrokken 
kabelpontje van Nederland voor fietsers en wandelaars. Dit pontje 
over de Vecht is misschien wel het leukste pontje van Nederland. Het 
is vanaf eind april tot 1 oktober dagelijks geopend van 10.00 uur tot 
19.00 uur en wordt bediend door een 6-tal vrijwilligers en kost 60 
eurocent. Aan de Zwolse kant hangt een enorme bel waarmee je de 
pontbaas kunt laten weten dat je wilt oversteken.

14. WijKboerderij ‘Klooienberg’
Deze eeuwenoude boerderij ligt idyllisch op de dijk aan het Zwarte 
Water. Een deel van de weilanden ligt in de uiterwaarden. Hier is een 
spannend vlonderpad dat door het riet en de weilanden loopt. Het 
erf, de akker en de stallen liggen aan de binnenzijde van de dijk. In 
het hoofdgebouw is een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
gevestigd. 

13. Het Westerveldse bos
Waar nu bos te zien is, was voorheen landbouwgebied en stort-
plaats. Het Westerveldsebos is een bescheiden fiets- en wandelgebied 
dat in de jaren 80 van de vorige eeuw is aangelegd. Hier stond, aan 
het Zwarte Water, de havezate Westerveld waaraan het bos zijn 
naam ontleent.



17. vreugderijKerWaard
De Vreugderijkerwaard is een uiterwaard langs de rivier de IJssel. Het 
gebied is een prachtig voorbeeld van het Nederlandse rivierenlandschap, 
met mooie wolkenluchten en op de achtergrond het kerktorentje van 
Zalk. Vanuit de vogelkijkhut kun je de vele vogels in het gebied goed 
bewonderen. Om de kwetsbare soorten te beschermen is het gebied 
niet vrij toegankelijk; ga mee op excursie met boswachters van Natuur-
monumenten om de Vreugderijkerwaard van dichtbij te beleven.

16. nevengeul
De Vreugderijkerwaard is eigendom van Natuurmonumenten. Je 
ziet er tot vijf meter hoge rivierduinen en een nevengeul. De twee 
kilometer lange geul is de eerste nieuw aangelegde meestromende 
nevengeul in Nederland. Hij werd in 2003 voltooid en is een van de 
maatregelen om de waterstand in de rivier beter te kunnen beheersen 
en zo onder andere de steden Zwolle en Kampen tegen hoogwater 
te beschermen.

15. Milligerplas
De Milligerplas is ontstaan door zandwinning voor de nieuwbouwwijk 
Stadshagen. De gemeente heeft de plas zo ingericht dat er gezwommen 
kan worden. De zuidkant van de Milligerplas is nu bestemd voor 
recreatie, compleet met een strand en strandtent. De noordkant is 
een natuurgebied.

18. KaterveersluiZen 
Bij de monding van de Willemsvaart in de IJssel liggen de Katerveer-
sluizen. De eerste sluis is voltooid in 1819. Al snel werden het kanaal 
en de sluis te klein om de scheepvaart te verwerken. Daarom werd 
de vaart dieper en breder gemaakt en een tweede sluis aangelegd. 
Met de aanleg van het Zwolle-IJsselkanaal is de functie van de sluizen 
als toegang voor de scheepvaart naar Zwolle verloren gegaan.

20. nieuWe ijsselbrug (HanZeboog)
De bouw van de Hanzelijn was aanleiding om in 2012 bij Zwolle een 
nieuwe, hogere, spoorbrug over de IJssel te realiseren. Deze Hanzeboog 
is ontworpen door architect Quist Wintermans en omdat de brug op 
9 meter boven de rivier ligt is er geen beweegbaar deel nodig. De 
brug vervangt de daarnaast gelegen spoorbrug uit 1936. De 925 meter 
lange felrode brug rust op 18 peilers en biedt ruimte aan twee sporen en 
een fietspad. De overspanning over de IJssel is 150 meter lang.

19. de oude ijsselbrug (Katerveerbrug) 
De brug die in 1930 is gebouwd, werd in de Tweede Wereldoorlog 
drie keer verwoest. Om de Duitse opmars te vertragen is zij in 1940, 
samen met alle andere IJsselbruggen, totaal vernield. Vervolgens 
werd de brug provisorisch gerepareerd en daarna weer gebombardeerd. 
In 1943 stelde de gemeente de brug weer open voor verkeer, maar 
in 1945 botvierden de terugtrekkende Duitsers hun frustratie op de 
15 jaar oude IJsselbrug. Pas in 1947 kon zij weer worden gebruikt. 

beKijK alle ins & outs over ZWolle op WWW.ZWolletouristinFo.nl 
oF beZoeK de tourist inFo punten in ZWolle.

scHade oF verMissing? 
Melden a.u.b. via schadeformulier 
www.routepuntoost.nl of via tel./sms/
whatsapp 06 - 41421670.

contact
www.zwolletouristinfo.nl
info@zwolletouristinfo.nl 
    @zwolletourist         zwolletouristinfo

samenwerken aan
          toerisme


