
Nee, Latijn spreken we niet meer in de Hanzesteden in Oost Nederland. De tijd is bij ons
niet stil blijven staan. Gotische trapgevels hebben we wel. Net als oude pakhuizen, rijke
handelaarspanden, havens en scheepswerven. Kerkspitsen en stadspoorten torenen
trots boven de kades uit. Was het gisteren dat onze schepen handel dreven met heel Europa? Of was 
dat rond 1250? Het economisch hart van Nederland klopte aan de IJssel en de Zuiderzee. Onze steden 
waren lid van de Hanze, een machtige handelsunie die Europa verenigde, van Rusland tot Portugal. 

Maar de tijden zijn veranderd. De handel van vroeger heeft zich verplaatst naar de terrasjes, 
restaurants, charmehotels, winkels, musea en monumenten. Daar kan de bezoeker nu eigenhandig 
een Hanze komen sluiten. Want dat betekent onze Latijnse lijfspreuk: ‘Laten we gouden zaken doen.’ 
Geniet met volle teugen van ons mooie verleden. Steden die blinken van trots en daarom de rijke 
Hanzehistorie met liefde hebben omarmd. Deal? Vroeger bezegelden we onze overeenkomsten met 
oorkondes en handdrukken. Zo plechtig doen we het niet meer, maar een warme glimlach krijg je er 
zeker bij.

HanZESTEDEN
 historische handelssteden worden hedendaags hip 

www.visithanzesteden.nl

COMMERCIËLE BIJLAGE

Habeant Hansam Suam* *Laten we een Hanze sluiten



Op het snijvlak van de Achterhoek, de 
Veluwe en de Liemers ligt de Gelderse Hanze-
stad Doesburg. De historische rijkdom van 
deze stad aan de IJssel is af te lezen van 
de prachtige gevels en het ongeschonden 
middeleeuwse stratenpatroon. Ontdek al 
dwalende door de kronkelende straatjes 
welke bijzondere bezienswaardigheden en 
winkeltjes daar verborgen zijn.
Het gevarieerde aanbod van de diverse 
musea prikkelt alle zintuigen. Voor 
verfijnd glas- en juweelwerk ga je naar het 
Lalique Museum. Historische informatie 
is te vinden in Streekmuseum De Roode 

Toren. Doesburg staat ook bekend als 
mosterdstad: tijdens een bezoekje 
aan het Mosterdmuseum zie je hoe de 
mosterd wordt gemaakt. Na dit bezoek 
is het proeven van echte Doesburgse 
Mosterdsoep in een knusse bistro of 
restaurant een absolute aanrader.
Doesburg kent een groot aantal monumenten 
en beeldbepalende gebouwen. Daarom 
werd de binnenstad in 1974 als beschermd 
stadsgezicht aangewezen. Wist je dat Does-
burg al in 1237 stadsrechten kreeg, zo’n 60 
jaar eerder dan Amsterdam? Daar zijn de 
inwoners terecht trots op! De ligging op het 

punt waar de Oude IJssel en de Gelderse 
IJssel samenkomen, verklaart het strategische 
belang van de stad door de eeuwen heen. 
De Martinikerk met de 94 meter hoge toren 
getuigt van de rijkdom in vroeger tijden. 
Meer dan 150 monumenten verfraaien de 
binnenstad. Historie in volle glorie. 
Voor culturele fijnproevers is Doesburg 
een aanrader. Iedere eerste zondag van de 
maand is er de Culturele Zondag. Wandel 
door de oude binnenstad en neem een kijkje 
bij galeries, ateliers, musea en muziekpodia. 
Ook antiquiteiten en oude ambachten zijn 
op deze route te bezichtigen. 

Colofon
Oplage: 255.000 ex.

Teksten: Hanzesteden Marketing, Visit Veluwe, Kampen Marketing, Achterhoek Toerisme, Zutphen Promotie, Museum de 
Fundatie | Fotografie: Richard Tennekes, Ingeborg Lukkien, Cloudshots, Jos Böhmer, Waanders In de Broeren | 
Ontwerp: Beeldprikkels & Pankra
Deze bijlage is mede mogelijk gemaakt door: provincie Gelderland en provincie Overijssel

Hippe winkels, monumenten, nieuwe musea en idyllische hofjes in een middeleeuwse 
stad. Dat is Zutphen - een stad die je kunt beleven. Bijvoorbeeld door een tocht met één 
van de beroemde fluisterboten te maken over de grachten en de Berkel. Door zelf de 
Berkelruïne en de toren – voor een magnifiek uitzicht - te beklimmen. Door te winkelen 
in ons historisch centrum met speciaalzaken in monumentale panden. En natuurlijk door 
een bezoek te brengen aan een van de musea. In mei openden de vernieuwde Musea 
Zutphen in een voormalig stadspaleis: het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette 
Polak. In juni opent het Geelvinck MuziekMuseum. In de imposante Walburgiskerk is de 
middeleeuwse kettingbibliotheek de Librije intact gebleven en te bezoeken. De 
geschiedenis komt tot leven in Zutphen. Pakhuizen, koopmanshuizen, kerken en 
vestingwerken kom je tijdens de stadswandeling in het centrum tegen. Kies uit één van 

de vijftien themawandelingen bij VVV Zutphen om de stad te verkennen of ga op stap 
met een stadsgids. Je zult zelf ontdekken dat de stad alle ingrediënten in zich heeft voor 
een gevarieerd dagje uit. Over ingrediënten gesproken: culinair ontbreekt het ook nergens 
aan in onze Hanzestad. Voor ieders smaak zijn hier restaurants te vinden, zelfs één met 
een Michelinster. 

Op inzutphen.nl staat alle informatie voor een bezoek aan Zutphen. Kijk ook in de 
uitgaansagenda, want er zijn regelmatig festivals en van 14 juli tot en met 6 augustus is 
World Press Photo 17 te zien in Zutphen.

www.doesburg.nl

De vaste tentoonstelling in het museum 
is gewijd aan de glas- en juwelen-
kunstenaar René Lalique. Gidsen 
geven de bezoeker een toelichting op 
de werken van René Lalique (1860-
1945). Lalique wordt ook wel de Da 
Vinci van de juwelen- en de glaskunst 
genoemd. De objecten binnen de 
tentoonstelling zijn vervuld van sym-
boliek en ‘geheime’ details. René Lalique 
heeft namelijk een microscoop gebruikt 
bij het maken van zijn kunst. In het 
gehele museum zijn touchscreens 
en led-schermen geplaatst waarop 
informatie wordt gegeven over de 
detaillering en de symbolieken achter 
de objecten.
Lalique Museum: Gasthuisstraat 1, 
6981 CP Doesburg 
www.musee-lalique.nl

Doesburg 
Culturele Hanzestad!

Tip
 Bewonder glas en juwelen van  

 de wereldberoemde Lalique. 

 In het Lalique Museum in 

 Doesburg gaat een wondere 

 wereld aan glaskunst voor je 

 open. 

www.inzutphen.nl

Zutphen 
Geschiedenis komt tot leven

Tip: 
Gezellig dagje Zutphen
Doe ‘Een gezellig dagje Zutphen’ 
met een groep (vanaf acht 
personen): na koffie met gebak 
neemt een stadsgids jullie mee 
voor een stadswandeling, je 
eindigt op een leuke lunchlocatie 
en ’s middags maak je een 
rondvaart met de fluisterboot. 
De kosten voor dit gezellige dagje 
Zutphen zijn 32,50 euro per 
persoon. Boeken bij VVV Zutphen: 
groepen@inzutphen.nl

Hanzesteden met een verhaal
Maak kennis met de Hanzesteden in Oost-Nederland, die een uniek parelsnoer in het veelzijdige Overijssels-Gelderse 

landschap vormen. Iedere stad heeft een eigen identiteit en een eigen verhaal. Laat je inspireren door de Hanzesteden!



Wie in Elburg loopt, waant zich in de 
middeleeuwen. De oude wallen met hun 
bomen, de smalle steegjes, de keitjesstoepen 
en prachtige doorkijkjes maken van de 
vesting een sfeervolle omgeving waar je 
heerlijk kan wandelen. De Hanzestad is 
tussen 1392 en 1396 - de geschiedenis van 
Elburg gaat terug tot de 8ste eeuw - volledig 
herbouwd. Kortom, er is genoeg te vertellen 
en te zien. Onze oude Hanzestad heeft 
alleen binnen haar muren al meer dan 250 
monumenten. 

Tot 1932 lag de vissersplaats aan de Zuider-
zee. Met de komst van de Afsluitdijk, het 
ontstaan van het IJsselmeer en de inpolde-
ring is de afstand tot het open water flink 
vergroot. De visserij maakte plaats voor 
andere beroepen. De oude houten schepen 
die nog in de haven liggen, de botters, 
houden de herinnering aan ons visserij-
verleden levend. Via het Veluwemeer en 
het Drontermeer kunnen watersporters 
de haven bereiken, die net buiten de oude 
vesting ligt.

Een van de meest iconische gebouwen van 
Elburg is het Agnietenklooster. Dit rijks-
monument heeft een herbestemming 
gekregen en huisvest nu Museum Elburg. 
Naast de vele musea in de oude binnen-
stad, het prachtige decor en de gezellige 
terrasjes staat Elburg bekend om haar 
shopcultuur. Slenter ontspannen door 
de gezellige straatjes en geniet van deze 
pittoreske Hanzestad. 

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 hande-
laren en handelsproducten was er volop 
bedrijvigheid in de stad. 

Harderwijk was en is een bruisende Hanze-
stad. De handel van vroeger heeft zich 
verplaatst naar gezellige winkels met leuke 
hebbedingen en heerlijke lekkernijen. 
Harderwijk is niet voor niets de culinaire 
Hanzestad, met vele terrassen en top-
restaurants, waarvan twee met Michelinster. 
Heerlijk genieten dus in een historisch 
decor. 

Vanuit de historische binnenstad sta je 
binnen twee minuten bij de Veluwerand-
meren en het Dolfinarium. Waai uit op 
ons gezellige stadsstrand, inclusief hippe 
strandtent. Een andere aanrader zijn de 
Aaltjesdagen. Een jaarlijks, meerdaags 
festival als opening van het gezellige 
toeristisch seizoen. Tijdens het festival is 
er op vrijwel elke plek in de stad iets te 
beleven. Muziek, (water)sport, dans, 
braderie, botters, kunst en culinaire 
verrassingen. Aaltjesdagen zijn op 9 en 
10 juni.

Hattem is niet één, maar wel drie musea 
rijk! Het schilderachtige uiterlijk van stad 
en omgeving trok begin 1900 tal van 
schilders aan die de Hollandse wolken 
boven de IJssel trachtten te vereeuwigen. 
Jan Voerman was één van hen. In het 
Voerman Museum Hattem zijn tal van zijn 
werken te bewonderen, evenals van zijn 
zoon Jan Voerman junior, nationaal bekend 
vanwege zijn transparante aquarellen uit 
de Verkade-albums.

Ook Anton Pieck, zonder twijfel Neder-
lands bekendste illustrator, was zeer 
gecharmeerd van ons Hanzestadje. Hij 
herkende er iets van de sfeer uit zijn eigen 
werk. Geen wonder dat het Anton Pieck 
Museum er een plaatsje vond, ontworpen 
door de meester zelf. 

In het Nederlands Bakkerijmuseum wordt 
op verrassende wijze de geschiedenis van 
brood en banket weergegeven. Meerdere 
keren in de week wordt er gebakken, soms 
zelfs in de 200 jaar oude takkenbossenoven.

Hattem is omringd door de prachtigste 
natuurgebieden, uitgestrekte uiter-
waarden langs de IJssel, de bosrijke 
Noord-Veluwe en het polderlandschap 
in het noorden. Met een aaneengesloten 
netwerk van wandel- en fietsroutes ontdek 
je de omgeving. Of bewonder de mooiste 
plekjes van de stad met een stadswandeling, 
met gids of via de Hanzesteden App. Tijd 
over? In onze binnenstad vind je allerlei 
authentieke smaakwinkeltjes en terrassen 
om de rijke Hanzesmaken te proeven.

www.ronduithattem.nl

www.heerlijkharderwijk.nl

www.vvvelburg.nl

Tip
Huszár van De Stijl
In het ‘100 jaar De Stijl’-jaar 2017 
organiseert het Stadsmuseum 
Harderwijk een overzichtstentoon-
stelling geheel gewijd aan beeldend 
kunstenaar Vilmos Huszár (Boedapest 
1884 - Harderwijk 1960), een van de 
medeoprichters van kunstbeweging De 
Stijl. Vanaf de jaren dertig tot zijn dood 
woonde en werkte hij in het bij Harder-
wijk gelegen dorp Hierden.
Vilmos Huszár ontwikkelde zich tot een 
markant kunstschilder, tekenaar, beeld-
houwer, grafisch ontwerper, reclame-
ontwerper en industrieel ontwerper. 
Het Stadsmuseum Harderwijk presen-
teert dan ook een breed samengestelde 
tentoonstelling die deze artistieke 
veelzijdigheid in beeld brengt. 
De tentoonstelling in het Stadsmuseum 
Harderwijk is te zien tot en met 
7 januari 2018.

Tip
Langste dag van Hattem
Op zaterdag 24 juni kunnen bezoekers 
de hele dag genieten van spectaculaire 
aanbiedingen en leuke acties. In de 
winkelstraten zijn kraampjes, er zijn 
gezellige muziekoptredens en volop 
activiteiten.

Tip
 Ontdek de kunstzinnige kant 

 van Elburg tijdens Vestingval 

Geniet in de vestingstad van diverse 
kunstuitingen. De eeuwenoude monu-
menten van Elburg vormen het decor 
voor hedendaagse kunst. Een prachtige 
combinatie. Wees er snel bij, want het 
festival duurt tot en met zaterdag 
3 juni.   

 Van stadsstrand tot  

 sterrenrestaurant 

 Schilderachtig  Middeleeuwse Vestingstad 

Harderwijk Hattem Elburg

De Veluwe verrast!
De Veluwe, een heerlijke plek 
om nieuwe energie op te doen. 
Gezellig met familie of vrienden 
lekker (actief) genieten van natuur 
en cultuur. Je wordt er elke keer 
verrast doordat de Veluwe zoveel 
verschillende natuur te bieden heeft 
en geen moment hetzelfde is.

www.visitveluwe.nl

Uitgebreide info en evenementenkalender: 



15 t/m 18 JUNI ->HANZEDAGEN

VIER DAGEN
feest in 

KAMPEN! 
eleef een weekend vol 
cultuur en entertainment 
tijdens de Internationale 
Hanzedagen van 15 t/m 18 

juni  in Kampen.  Vier dagen lang is 
Kampen het bruisende middelpunt 
van allerlei festiviteiten, 
verschillende markten, muziek, 
presentaties, theater, dans, kunst 
en nog veel meer. Van Koggewerf 
tot Oorgat en van IJsselkade tot 
Stadspark. Dompel je onder in 
de rijke Hanzehistorie en ontdek 
de veelzijdigheid van Kampen. 
Kampen zet het beste dat de stad 
te bieden heeft in de spotlights! 

B
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VIER DAGEN
feest in 

KAMPEN! 

GROOTSE CONCERTEN 
in het HANZEKWARTIER 
De sfeervolle binnenstad wordt verdeeld 
in verschillende themakwartieren. Het 
Hanzekwartier vormt het festivalhart, 
met een groot podium op de IJssel 
waar iedere avond bijzondere concerten 
plaatsvinden.

GUIDO’S ORCHESTRA EN SLAGERIJ VAN 
KAMPEN  Guido’s Orchestra en Slagerij van Kampen 

zorgen samen met de danschoreografi e van Vuur 

& Vlamproducties en een groot samengesteld 

koor voor een indrukwekkende openingsact. Een 

spectaculaire show tegen het decor van de IJssel met 

speciale aandacht voor de aanwezige Hanzesteden.

GRANDIOOS OPENLUCHTCONCERT MET 
PIANOVIRTUOOS JAN VAYNE  De vrijdagavond 

wordt in stijl afgesloten door Muziekvereniging 

AMDG met een grandioos openluchtconcert. Special 

guest tijdens dit concert is pianovirtuoos Jan Vayne 

die het concert een bijzonder tintje geeft. Onder het 

motto ‘classic meets rock’ wordt het een evenement 

in de stijl van de wereldberoemde ‘Proms’ concerten. 

THE COMMON LINNETS  Reserveer de 

zaterdagavond vast in je agenda voor The Common 

Linnets! Deze vierkoppige band onder leiding van Ilse 

de Lange zet Kampen op zijn kop en laat iedereen 

meedansen, zingen en deinen op hits als ‘Calm after 

the storm’, ‘Love goes on’ en ‘We don’t make the 

wind blow’.

HER MAJESTY  De band Her Majesty met leadzanger 

Bertolf Lentink sluit de Hanzedagen af met een 

fantastische show! Een muzikaal eerbetoon aan onder 

andere The Beatles en Crosby, Stills, Nash & Young. De 

band speelt momenteel met hun show ‘Deja Vu’ alle 

uitverkochte concertzalen in Nederland plat en zijn een 

vertrouwde gast bij ‘De Wereld Draait Door’.

De Internationale 
Hanzedagen in Kampen:  
een spannende combinatie 
van historie en traditie, 
met een moderne twist!

Wat zijn Internationale Hanzedagen eigenlijk? 
De Hanzedagen zijn bijeenkomsten van Europese Hanzesteden. Ieder jaar organiseert één van de 

Hanzesteden een ontvangst waarbij alle andere Hanzesteden welkom zijn om elkaar te ontmoeten en 

de steden te promoten. Inmiddels is dit een internationaal netwerk van 187 Hanzesteden uit zestien 

landen. Jaarlijks komen er nu zo’n 100 tot 120 Hanzesteden bij elkaar in een van de Hanzesteden. 

Op de Hanzemarkt presenteren de deelnemende steden zich aan de bezoekers. Daarnaast is er een 

uitgebreid podiumprogramma, een economisch programma en een JeugdHanze programma. Ook 

kunnen bezoekers kennis maken met de Middeleeuwen op de Middeleeuwse markt.

DE GESCHIEDENIS 
komt TOT LEVEN
RIDDERSPEKTAKEL 
IN HET STADSPARK
In het stadspark waan je je in de 

Middeleeuwen. Riddergroepen 

uit heel Europa slaan hier hun 

kampement op. Bijzonder onderdeel 

is de theatrale veldslag die op 

vrijdagavond, zaterdagmiddag 

en zondagmiddag uitgevoerd 

wordt. Het verhaal is gebaseerd 

op een veldslag die op 25 juni 1427 

plaatsvond voor de stadspoorten 

van Kampen.

MARITIEME GESCHIEDENIS 
IN HET HAVENKWARTIER
In het Havenkwartier staat de 

maritieme geschiedenis centraal. 

Langs de IJsselkade liggen oude 

zeilschepen (tall ships), duwboten 

en coasters. Schippers vertellen 

verhalen over de schepen en de 

ontwikkeling van de binnenvaart. 

In het Hanzekwartier vind je ook 

de Koggewerf. De Koggewerf is de 

thuisbasis van de Kamper Kogge. 

Tijdens de Hanzedagen zijn hier 

nog twee koggen uit Duitsland te 

bewonderen. De werf herbergt ook 

een timmerwerkplaats, smederij, 

naaiatelier en gezellige taveerne.

NIEUWSGIERIG?
Kijk voor het volledige programma op HANZE2017.NL. 

Like de Facebookpagina ‘HANZE2017’ om op de hoogte 

te blijven van de laatste nieuwtjes!

Cultureel 
SPEKTAKEL
In het Museumkwartier kunnen kunstliefhebbers hun 
hart ophalen. Overal waar je kijkt is kunst te zien: op 
straat, in musea, in zeecontainers en ook in leegstaande 
winkelpanden. 

RIJKS AAN DE IJSSEL  Met trots verwelkomt het Stedelijk 

Museum Kampen deze zomer topstukken uit de maritieme collectie 
van het Rijksmuseum Amsterdam. De bijzondere expositie ‘Rijks aan 

de IJssel’ toont enkele hoogtepunten uit de Nederlandse maritieme 

geschiedenis. De expositie is te zien van 10 juni tot en met 8 oktober.

HANSEartWORKS  Twintig kunstenaars uit binnen- en buitenland 

exposeren kunstwerken met het thema ‘Water verbindt’. Deze 

kunstwerken worden in zeecontainers tentoongesteld zodat een waar 

kunstenaarsdorp ontstaat. 

COUZIJN VAN LEEUWEN  In de Koornmarktspoort is het werk 

van papier- en kartonkunstenaar Couzijn van Leeuwen te zien. Een 

unieke kunstcollectie gepresenteerd in de oudste stadspoort uit de 

14e eeuw, prachtig gelegen tussen de IJssel en het oudste gedeelte 

van Kampen. 

BETOVEREND STRAATTHEATER  Geniet in theaterwijk ‘Het 

Prinsenkwartier’ van straattheateracts uit binnen- en buitenland, 

beluister de concerten in de Bovenkerk of laat je inspireren tijdens de 

internationale kerkdienst op zondag. 

DE HANZEMARKT  Een gezellige markt waar de aanwezige 

Hanzesteden zichzelf presenteren aan de bezoekers in toeristische 

stands. Vaak zorgen de Hanzesteden ook voor culturele optredens. 

Een bont gezelschap van mensen, muziek, eten en culturen maakt

de Hanzemarkt tot een uniek onderdeel van de Hanzedagen. 

6

1

2

3

4
5

+ MIVA

 

21

17

14

11
15

7

13

20

22

2

3

10

9

24

4

12

26

8

16

5

27

23

18

1

25

19

P M
IV

A

+ MIVA

+ MIVA

16

HOOFDPODIUM

8

3

15

13

12

11

10

14

7

18

2

17

4

9

6

5

1

IJSSELKADE

OUDESTRAAT

M
EE

UW
EN

W
EG

FL
EV

OW
EG

KE
NN

ED
YL

AA
N

CE
LL

EB
RO

ED
ER

SW
EG

STA
DH

UIS

OUDESTRAAT

MIDDELEEUWS KAMP

HANZEKWARTIER

PRINSENKWARTIER

HAVENKWARTIER

KEIZERKWARTIER

JEUGDACTIVITEITEN 6 - 12

FULLCOLOR

JEUGDACTIVITEITEN 12 - 18

Legenda
 PODIUMPROGRAMMA

 HAVENKWARTIER

  MUSEUMKWARTIER

 HANZEMARKT

 MARKT

 VAN KOGGE TOT COASTER

 FIETSENSTALLING

 FIETSVERHUUR

 INFORMATIEPUNT

 WC

 WC + MINDERVALIDEN
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 EHBO

 PENDELLOCATIE

Museumkwartier
1  BOVEN NIEUWSTRAAT 100 + 108
2  BOVENKERK
3  BUITENKERK
4  BUITEN NIEUWSTRAAT 21
5  BURGWAL 80
6  CAFÉ PAATJE (1e ETAGE STADSKAZERNE)
7  DE EENHOORN
8  DE SIGAAR
9  DELTAWONEN WOONWINKEL
10  GALERIE3L
11  GEM. EXPOSITIERUIMTE KAMPEN
12  GOTISCH HUIS
13  GRAFISCH ATELIER KAMPEN (GRAK)
14  HUYS DER KUNSTEN
15  IJSSELKADE
16  IKONENMUSEUM
17  KOORNMARKTSPOORT
18  KOSTERSWONING
19  LUTHERSE KERK
20  MARGARETHA
21  OORGAT
22  SNS HISTORISCH CENTRUM
23  ST. ANNAKAPEL
24  STADSKAZERNE
25  STATIONSPLEIN
26  STEDELIJK MUSEUM KAMPEN
27  VONDELS’ EN KOEK

VOLG #HANZE2017

OVERNACHTEN in KAMPEN?
Ga naar WWW.HANZE2017.NL/BOEKNUJEVERBLIJF, 

bekijk de mogelijkheden en boek je verblijf!



Kampen
Nautische Hanzestad
Alleen al het stadsfront van Kampen 
maakt een bezoek aan de Hanzestad de 
moeite meer dan waard. Een prachtige 
skyline vormt zich langs de IJssel met op 
de voorgrond de bruine vloot. Een stad 
met veel historische gebouwen die meer 
vertellen over de waterrijke geschiedenis 
van onze Hanzestad. 
Een kleine 800 jaar terug was Kampen al 
een stad met aanzien. De gunstige ligging 
aan de drukbevaren handelsroute tussen 
de Zuiderzee en de Rijn maakte dat de 
Hanzestad zich al snel ontwikkelde van 
eenvoudige nederzetting tot welvarende 
handelsstad. In de hoogtijdagen van het 
Hanzetijdperk behoorde Kampen, met een 
enorme vloot aan Kogges, tot de machtigste 
en toonaangevende steden van Noord-
west-Europa. De musea en attracties, 
evenementen, een gezellig winkel- en 
uitgaansgebied staan garant voor één of 
meerdere dagen genieten. 

De historische Hanzestad leent zich 
prima voor een ontdekkingstocht te voet. 
Wandel onder meer langs indrukwekkende 
stadspoorten, door nauwe steegjes 
en langs het kleinste huisje van 
Nederland. Dat kan onder leiding van een 
professionele gids, of met onze Kampen 
Stadgids App.  

 
 
 
 
 

Buiten het historische hart zijn er in de 
omgeving volop mogelijkheden voor fietsen 
wandeltochten door het IJsselgebied, 
langs het prachtige rivierlandschap met 
uiterwaarden. Ook de zeven Kamper 
kernen en het Kampereiland met vele 
terpboerderijen maken een bezoek aan 
Kampen en onze regio IJsseldelta absoluut 
de moeite waard.

Zwolle, een bruisende Hanzestad waar het 
leven gevierd wordt in de historische binnen-
stad. Een stad bevolkt door creatieve  
studenten, inventieve ondernemers en    
eigenwijze vrijdenkers. In Zwolle geloven 

we dat het leven samen beter wordt.  
Binnen de oude stadsmuren ontdek je een 
veelheid aan cultureel en culinair aanbod. 
Talloze festivals, de culinaire top van 
Nederland, spraakmakende tentoonstellingen, 
de mooiste boekhandel van het land,  
allemaal te ontdekken met het middel-
eeuwse decor van de oude Hanzestad op 
de achtergrond. 

Naast samen genieten, houden we hier 
ook van samen ondernemen. Vanuit het 
Hanzeverbond werkten we nauw samen met 
internationale steden. Dat bracht ons grote 
welvaart. Nu nog is Zwolle economische 
topregio van Nederland. De intensieve  
samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijs, samen met de goede bereik-
baarheid maakt Regio Zwolle tot een zeer 
krachtige, toekomstgerichte omgeving voor 
bedrijfsleven en studenten. 
In Zwolle voel je je snel welkom! In het 
historisch centrum met de oude grachten 
vind je nog veel plekken van grote 
betekenis. De Hanzepakhuizen en statige 
gevelpanden tonen de oorsprong van onze 
welvaart. Beleef hier de sfeer uit de tijd 
van Thorbecke en ontdek waarom Zwolle 
een inspiratiebron was, en is, voor grote 
denkers. 

Flanerend door hartje centrum kom je als 
vanzelf bij twee van de meest opvallende 
verschijningen van Zwolle. De Hanzestad is 
het trotse thuis van Museum de Fundatie 
en boekhandel Waanders In de Broeren. 
Dompel onder in spraakmakende tentoon-
stellingen en de wondere boekenwereld. 
Vanuit het opvallende raam in de Fundatie 
heb je aan één blik genoeg: de Zwolse binnen-
stad ligt aan je voeten. 

www.hanzestadzwolle.nl

Tip: 
Waanders in de Broeren 
De mooiste boekhandel van 
Nederland, gevestigd in de Broe-
renkerk, een monumentaal kerk-
gebouw met een rijke historie. De 
moderne inrichting is verweven 
met de traditionele stijlelementen 
van de oude kloosterkerk. Dit is 
niet zomaar een boekhandel, dit is 
een belevenis.

Meer informatie op  
waandersindebroeren.nl

Tip
Maritieme geschiedenis

Met trots verwelkomt het Stedelijk 
Museum Kampen deze zomer top-
stukken uit de maritieme collectie 
van het Rijksmuseum Amsterdam. 
Hiermee sluit het museum aan bij de 
activiteiten rondom de Hanzedagen. 
Met deze expositie ontstaat er in 
Kampen een bijzondere tentoonstel-
ling waarin enkele hoogtepunten uit 
de Nederlandse maritieme geschie-
denis getoond worden. Meer infor-
matie op stedelijkmuseumkampen.nl 

www.stad.kampen.nl

Fietsrondje 
Kampen – Zwolle
Fietsen langs de macht en pracht van de Hanzesteden. Bewegwijzerde route van 41 km 
langs de IJssel, één van de mooiste rivieren van Nederland. Het water, de uiterwaarden, 
de natuurgebieden en de Hanzesteden hebben een enorme aantrekkingskracht. Het 
rondje verbindt de steden Zwolle en Kampen. Korter rondje? Neem het veerpontje bij 
Zalk. Download de fietsroute via www.visithanzesteden.nl

   Kampen

     Zwolle

Zwolle 
Dynamisch en gastvrij



Hanzestadswandelingen
In de stadscentra van de drie Hanzesteden Zwolle, Kampen en Hasselt zijn 
Hanzestadswandelingen uitgezet; met speciale bordjes leiden deze je langs 
interessante cultuur-historische bezienswaardigheden. Tip: Download de 
Hanzesteden App, loop de route met je smartphone en ‘gluur door muren’ van 
markante gebouwen.

Tip
Hassailt  

 27 - 30 juli 2017 

Eens in de vijf jaar staat Hasselt in het teken van het unieke maritieme evenement ‘Hassailt’. 
Ruim 180 historische zeilschepen brengen het centrum van de Hanzestad dan terug in de 
sfeer van de oude binnenvaart. Er worden meer dan 40.000 bezoekers verwacht. Meer 
informatie op hassailt.nl

Begin 2016 werd onder enorme belangstelling de IJsselkogge van de bodem van de IJssel 
gelicht. Een unieke vondst, waar wereldwijd belangstelling voor is. In 2011 werden bij toeval 
resten gevonden van een middeleeuws schip, op de bodem van de IJssel bij Kampen. 
Onderzoek wees uit dat het ging om een kogge uit de 15e eeuw. Het schip bleek, naar 
omstandigheden, in uitstekende staat. Momenteel wordt gewerkt aan de conservering 
en restauratie, wat enkele jaren in beslag zal nemen. Dat gebeurt op de Bataviawerf in 
Lelystad. De gemeente Kampen heeft de ambitie om de IJsselkogge na conservering te 
gaan exposeren.

Op de Koggewerf in Kampen ligt al een replica van een koggeschip: de Kamper Kogge. 
Laat je rondleiden op de Koggewerf en ontdek hoe het leven er in het Hanzetijdperk aan 
toe ging. De Kamper Kogge vaart regelmatig uit, maar als dat niet het geval is, kun je 
deze ook op de werf bezichtigen. 

Meer informatie op

Unieke vondst op de bodem van de 
IJssel bij Kampen

Download de app via visithanzesteden.nl

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 rijks-
monumenten. 

Het oude stadje kreeg in 1252 stadsrechten 
en in de archieven van 1367 staat vermeld 
dat de stad is aangesloten bij de Hanze. 

Dat bracht grote welvaart aan onze stad, 
die destijds via het Zwarte Water een 
rechtstreekse verbinding had met de 
Zuiderzee. De imposante Grote of Sint 
Stephanuskerk en het middeleeuwse 
raadhuis getuigen nog van het indruk-
wekkende Hanzeverleden van Hasselt. 
Onze binnenstad is niet voor niets aan-
gewezen tot beschermd stadsgezicht. De 
kleine doorkijkjes en straatjes maken een 
bezoek aan Hasselt tot een genot.

Ons Hanzestadje aan het Zwarte Water 
kent een bijzondere link met Amsterdam. 
Je vindt er namelijk grachten als Baan-
gracht, Heerengracht, Prinsengracht en 
Brouwersgracht. Veel bezoekers zijn ver-
baasd in Hasselt een ‘klein Amsterdam’ aan 
te treffen. De grachten met hun bruggen, 
kades en sluizen zijn opmerkelijk gaaf 
bewaard gebleven en vormen het hart  

van het beschermd stadsgezicht. Ook een 
bezoek aan de kalkovens aan de rand van 
de historische binnenstad maken dit een 
leuke bestemming voor een dagje uit in de 
IJsseldelta. Via hanzestadhasselt.nl zijn er 
diverse wandelingen en vaartochtjes door 
de stad te boeken. 

In de late Middeleeuwen was Hasselt een 
belangrijk religieus centrum. De bedevaart-
kapel De Heilige Stede vormde het middel-
punt van de middeleeuwse pelgrimage. In 
1933 werd hier de rooms katholieke kerk 
gebouwd. Nog ieder jaar, op de tweede 
zondag na Pinksteren, komen velen op 
bedevaart naar deze plek voor de Hasselter 
Aflaat.   
Het zusterhuis van de Moderne Devotie 
aan de Baangracht, waarvan nog enkele 
gebouwen bestaan, was een belangrijk 
onderdeel van de middeleeuwse stad.
Hasselt ligt op een knooppunt van pelgrims-
routes. In Hasselt komen twee routes 
samen: het Jabikspaad uit Friesland en het 
Jacobspad uit Groningen. Vanuit Hasselt 
sluiten deze routes aan op het internationale 
pelgrimspad naar Santiago de Compostela 
in Spanje. 

www.hanzestadhasselt.nl

www.tiphasselt.nl

www.kamperkogge.nl



WATER ZOMEREXPO

Vanaf 24 mei toont Museum de Fundatie recente schilderijen van 
Jeroen Krabbé. De tentoonstelling ‘Het late licht’ bestaat uit ruim 
30 landschappen en abstracte lichtimpressies.

De portrettenserie Face Value uit 2012 bestaat 
uit 12 pasteltekeningen van Bob Dylan. 

schichten en de aarde als gloeiende 
lava op een reeks kleine doeken met 
als apotheose 12 grote abstracte werken 
waarin Krabbé alle realistische houvast 
loslaat en slechts vorm en kleur schildert. 
De tentoonstelling gaat over de magie 
van verf, de overtuigingskracht van 
schoonheid en de oneindigheid van kunst. 

Jeroen Krabbé keert in zijn recente serie 
Het late licht weer terug naar het landschap. 
Het landschap rond Dalfsen, de omgeving van 
zijn huis, is het onderwerp. Maar er is iets 
structureel veranderd in zijn benadering. 
Dit zijn niet de gelukzalige paradijzen van 
voorheen, maar heftige manifestaties van 
licht en kleur. Zonnestralen als bliksem-

Water is het thema van deze zesde ZomerExpo-editie dat ruim 1900 kunste-
naars inspireerde tot meer dan 3000 werken. Hieruit kozen 75 juryleden 
tijdens vijf voor  rondes anoniem en individueel 254 waterwerken. 

MICHIEL BORSTLAP
AUDIRE ET VIDERE I
In het atrium, de ruimte die de verdiepingen 
van Museum de Fundatie met elkaar verbindt, 
is de geluids sculptuur ‘audire et videre I’ 
van Michiel Borstlap te beleven.

De tekeningen zijn even direct en ongepolijst 
als zijn muziek. De ‘karakterstudies’, zoals 
Dylan ze zelf noemt, zijn portretten van drie 
vrouwen en negen mannen. Tegenover Dylans 
werk wordt de geschilderde portretreeks van de 
familie Craeyvanger gepresenteerd, geschilderd 
door Gerard ter Borch tussen 1651 en 1658.

BOB DYLAN
FACE VALUE

Bob Dylan, In Your Face - Nina Felix, 2012, 

pastel op papier, 61 x 45,7 cm. From the Bob 

and Jenny Ramsey Collection © Bob Dylan.

Jeroen Krabbé, Opkomende zon, 2015, olieverf op doek, 220 x 150 cm, collectie kunstenaar.

Friso ten Holt (1921-1997) groeit op in het kunstenaarsdorp Bergen. 
Zijn oeuvre omvat olieverfschilderijen, tekeningen, etsen en aquarellen, 
die opvallen door hun helderheid en kleurgebruik. 

In Ten Holts werk ligt de nadruk op kleurvlakken 
in plaats van op details. Achtergrond en 
voorgrond in het schilderij hebben hetzelfde 
gewicht. Harmonie binnen het schilderij door 
herhalingen van vorm en kleur is belangrijk 
voor hem. Hij staat op de schouders van zijn 
vader de Bergense schilder Henri ten Holt, 

FRISO TEN HOLT
LICHT EN LIJNEN

Friso ten Holt, Zwemmers, olieverf op doek, 1957-1958, 158 x 240 cm, particuliere collectie.

Alex ten Napel, Diura 2010, 

2010, inkjetprint op dibond Foto: Johan Jansen

en verwerkt invloeden van Picasso en met 
name Cézanne. Ten Holts kleuren zijn stralend 
en helder. Veel van zijn latere werken roepen 
de sfeer op van een strandwandeling bij een 
stevige noordenwind. Op de Rijksacademie was 
hij leermeester van Jeroen Krabbé.

Museum de Fundatie is blij om dit jaar 
gastheer te zijn van de Water ZomerExpo 
2017. De tentoonstelling in de Fundatie en 
op Kasteel het Nijenhuis bruist. Schilderijen, 
tekeningen, video’s, foto’s, sculpturen en 
installaties. Van ingetogen tot uitgelaten, de 
kakofonie van wisselende vormen en smaken 
groeperen zich rond één gemeenschappelijk 
thema: water. Kunstenaars hebben zich 
niet ingehouden met als resultaat een 
fantastische tentoonstelling die ons laat 
zien wat kunst én water kunnen zijn.

OPEN DI T/M ZO 11-17 UUR
BLIJMARKT 20, ZWOLLE  

TEL: 0572-388188
WWW.MUSEUMDEFUNDATIE.NL   
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