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Dynamische Hanzestad met een
sfeervol historisch centrum

Dynamische Hanzestad

Zwolle, met haar historische binnenstad, ademt één en al sfeer uit. Werkelijk
overal zijn de sporen van de historie terug te vinden. Als je door de Middeleeuwse
binnenstad loopt proef je het rijke verleden tot op de dag van vandaag.
1. Waanders in de Broeren

Toeristisch Informatiepunt

Waanders In de Broeren wordt door velen de mooiste
boekhandel van Nederland genoemd. Gevestigd in de
Broerenkerk, een monumentaal kerkgebouw met een
rijke historie. Hier kun je verrassend winkelen, lekker
eten en drinken of genieten van een lezing, concert of
expositie. Ook kun je hier terecht voor meer informatie
over de stad bij het toeristische informatiepunt.
WWW.WAANDERSINDEBROEREN.NL
BROERENKERKPLEIN 27

2. De Librije

De Librije is gevestigd in de voormalige vrouwengevangenis, het Spinhuis. Van 1740 tot 2004 heeft dit
monumentale gebouw vrijwel ononderbroken gediend tot
gevangenis. Na restauratie en herinrichting, o.l.v. Jonnie
en Thérèse Boer, zijn in 2008 de deuren van Librije’s
Hotel geopend. Naast het hotel vindt u hier ook het drie
sterrenrestaurant De Librije, kookschool Librije’s Atelier en
Librije’s Winkel met verschillende culinaire delicatessen.
WWW.LIBRIJE.COM
SPINHUISPLEIN 1

3. Grote- of St. Michaëlskerk

De Grote- of St. Michaëlskerk is een driebeukige gotische
hallenkerk uit periode 1370-1446. De oorspronkelijke hoge
toren stortte, na herhaaldelijk door brand te zijn geteisterd,
in 1669 neer. Later is hier de consistoriekamer gebouwd.

5. Museum de Fundatie

Museum de Fundatie, gevestigd in voormalige Paleis van
Justitie, is een aantal jaar geleden spectaculair verbouwd
en verrijkt met een ellipsvormige opbouw, ‘de Wolk’.
Met spectaculaire tentoonstellingen behoort het museum
tot één van de topmusea in Nederland.
WWW.MUSEUMDEFUNDATIE.NL
BLIJMARKT 20

6. Het Zwolse Balletjeshuis
Toeristisch Informatiepunt

Een echte Zwolse winkel in een historisch pand wat al die
jaren geen veranderingen heeft ondergaan. Sinds die tijd
worden er op ambachtelijke wijze snoepjes gemaakt in
de kelder onder de winkel. Hier kun je terecht voor meer
informatie over de stad.
WWW.ZWOLSEBALLETJES.NL
GROTE KERKPLEIN 13

7. Sassenpoort

Indrukwekkend poortgebouw, daterend uit 1406, met o.a.
nog in tact zijn de mezenkauw met werpgaten.
De poort is nu in gebruik als bezoekerscentrum met
wisselende exposities.
WWW.SASSENPOORTZWOLLE.NL
SASSENSTRAAT 51

WWW.GROTEKERKZWOLLE.NL
GROTE MARKT 18

Bruisende binnenstad
Excellent onderwijs

Economische topregio

Welkom in Zwolle! Dynamische Hanzestad waar het
leven gevierd wordt in onze historische binnenstad.
Een stad bevolkt door creatieve studenten, inventieve
ondernemers en eigenwijze vrijdenkers. Hier 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
Middeleeuwse decor van de oude Hanzestad op de achtergrond.
Naast samen genieten, houden we hier ook van samen ondernemen.
De deeleconomie van Zwolle stamt nog uit de Middeleeuwen.
Vanuit het Hanzeverbond werkten we nauw samen met
internationale steden. Dat bracht ons grote welvaart.
Nu nog zijn we economische TOP-regio van Nederland.
De intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven
onderwijs, samen met de goede bereikbaarheid
maakt de Regio Zwolle tot een zeer krachtige,
toekomstgerichte omgeving voor bedrijfsleven
en studenten. Het businessmodel van de
Regio Zwolle is briljant in zijn eenvoud:
we gunnen elkaar de handel en
helpen elkaar vooruit!
www.hanzestadzwolle.nl

4. Peperbus

De O.L.V. Basiliek werd tussen 1463-1481 gebouwd en
bezit onder andere relieken, beelden en een 17e eeuws
schilderij van Thomas a Kempis. De toren bij deze
Basiliek, genaamd Peperbustoren vanwege de vorm
van een Peperstrooier, kan beklommen worden.
WWW.PEPERBUS-ZWOLLE.NL
OSSENMARKT 10
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