
hanzesteden

Habeant hansam suam*
Nee, Latijn spreken we niet meer in de Hanzesteden. De tijd is bij ons niet stil 

blijven staan. Gotische trapgevels hebben we wel. Net als oude pakhuizen, 

rijke koopmanspanden, historische havens en scheepswerven. Kerkspitsen en 

stadspoorten torenen trots boven onze kades uit. Was het gisteren dat onze 

schepen handel dreven met heel Europa? Of was dat rond 1250? Rotterdam 

en Amsterdam waren nog dorpen, 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. De 

tijden zijn veranderd. De handel van vroeger heeft zich verplaatst naar de 

terrasjes, restaurants, charmehotels, winkels, ambachtslieden, 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; een  

warme glimlach krijg je er zeker bij. 

Hanzesteden
Laat je inspireren!

*Laten we een Hanze sluiten

Zwolle – Deventer – Kampen – Harderwijk – Elburg – Hasselt – Zutphen – Hattem - Doesburg
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Negen steden, negen verhalen
Negen Hanzesteden in Gelderland en Overijssel liggen op een steenworp afstand van 

elkaar. Ervaar de dynamiek en gezellige drukte in steden als Zwolle en Deventer, met 

grote publiekstrekkers en topevenementen. Of zoek juist de rust en ruimte in en rondom 

charmante Hanzestadjes als Elburg, Hasselt, Hattem en Doesburg, waar de rijke 

cultuurhistorie ook vandaag nog het stadsbeeld bepaalt. Kom lekker eten in de culinaire 

Hanzestad Harderwijk, of ga shoppen in de eigenzinnige winkelstad Zutphen. 

Wil je kennismaken met alle Hanzesteden in één dag? Kom dan van 15 tot en 

met 18 juni naar de Internationale Hanzedagen in Kampen, een vierdaags 

evenement vol Hanzesfeer. Bekijk het programma op hanze2017.nl. 

hanzesteden

Een dagje Hanzestad
Elke Hanzestad heeft zijn eigen authentieke sfeer en charme. Ga shoppen in oude straatjes, met originele boetiekjes en hippe 

conceptstores. Snuif cultuur op bij monumentale panden en musea en luister naar de verhalen van vroeger, verteld door een 

bevlogen stadsgids. Liever zelf op pad? Download dan een historische stadswandeling via de Hanzesteden app. Kom daarna 

bij op een van de vele terrassen en blijf vooral gezellig een hapje eten. Je maakt de ervaring compleet met een overnachting 

in Hanzestijl; van een knus verblijf in een bed & breakfast onder de Zwolse Peperbus tot een kunstzinnige overnachting in 

Lucy in the Sky in Havenkwartier Deventer. The sky is the limit…

Wil jij een 
weekendje 
weg winnen 
in één van de 
Hanzesteden? 
We geven er 
drie weg!

9 – 10 jun.
Aaltjesdagen - Harderwijk

15 - 18 jun.
Internationale Hanzedagen - 

Kampen

14 jun. – 24 aug.
IJsselbiënnale - Van Doesburg 

tot Kampen

24 jun.
De Langste Dag - Hattem

7 - 9 jul.
Deventer op Stelten - Deventer

27 – 30 jul.
Hassailt - Hasselt

6 aug.
Deventer Boekenmarkt - Deventer

31 aug. – 3 sep.
Stadsfestival - Zwolle

7 – 9 sep.
Botterdagen - Elburg

23 – 24 sep. 
Doesburgse Kadedagen - Doesburg

24 sep.
Chocoladefestival Zutphen

Evenementen- 
kalender

Kijk voor meer evenementen en mooie verhalen over de negen Hanzesteden op www.visithanzesteden.nl.

 
Ga naar landvananwb.nl/
hanzesteden.

Historisch & hip
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Lebuïnusroute (26 km)  
Deze route is genoemd naar de Angelsaksische 

prediker Lebuïnus, die in 775 een kerkje stichtte 

op de plek waar nu de gotische Grote of 

Lebuïnuskerk van Deventer staat. De plaats zelf 

noemde hij Daventre naar zijn eigen plaats van 

herkomst, Daventry, ten zuiden van Leicester. De 

route gaat verder naar het Sallandse achterland 

en het 19de-eeuwse Overijsselsch Kanaal. Dit 

kanaal, met zijn ophaalbruggen en bijbehorende 

brugwachterswoningen, is een markant element 

in het oude hoevelandschap van Midden-Salland 

en een broedplaats voor vele vogelsoorten. 

Download de route op: 

anwb.nl/lebuinusroute.

Fietsen rond Deventer
Salland en fietsen is een match made in heaven. Het eeuwenoude 
cultuurlandschap en de bruisende Hanzestad Deventer aan de IJssel 
lenen zich perfect voor een mooie tocht. Zoals deze ANWB-fietsroute. 

Gratis koffie of tHee!
(neem je Fietspas mee naar deze ANWB Gastvrijpunten)

•  Fletcherhotel Gilde, deventer 

Moe van je fietstocht? Dan plak je er toch een nachtje aan vast! Dit hotel ligt 

op een steenworp van de oude binnenstad van Deventer en is onderge-

bracht in een prachtig monumentaal pand. www.hotelgilde.nl. 

•  Brood- en BanketBakkerij van rijssen, Wesepe 

Ligt wel een stukje van de route af, dus extra kilometers, maar dan heb je wél 

een excuus om je aan een hemels taartje te vergrijpen. voordeel: tweede kop 

koffie of thee gratis.

•  eten Bij pa en Ma, schalkhaar  

tussen de landerijen van Deventer ligt een voormalige 

boerenstal met glazen serre en zonnig terras. Een fijne plek 

om je fietstocht af te sluiten. www.etenbijpaenma.nl. 

voordeel: tweede kop koffie of thee gratis. 

meer op 

anwb.nL/

Gastvrij


