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ZwolleKampen
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Ontdek leuke 
Hanze- 

arrangementen 
op achterzijde!



Meer inspirerende  
info over Hanzesteden op

Deventer
1250 jaar 
Al in het jaar 768 bouwde de Angelsaksische 
missionaris Lebuïnus een houten kerkje aan 
de oevers van de IJssel. Met de komst van 
Lebuïnus werd de fundering van de stad 
Deventer gelegd. 

In 2018 is het precies 1250 jaar geleden dat 
Deventer werd gesticht. In die 1250 jaar is er 
veel veranderd: de eens zo kleine nederzetting 
aan de IJssel groeide uit tot een Hanzestad, 
Koekstad, Boekenstad en tegenwoordig ook 
evenementenstad met internationale allure. En 
het kerkje? Dat is nu de Grote of Lebuinuskerk 
die zo kenmerkend is voor de Deventer skyline.

Evenementen
Evenementen zijn er in overvloed in Deventer. Om en nabij de 
kerst, in 2018 op zaterdag 15 en zondag 16 december, herleeft 
de 19e-eeuwse Engelse stad van Charles Dickens in volle glorie 
tijdens het Dickens Festijn in Deventer. In het historische 
Bergkwartier komen ruim 900 personages uit de beroemde 
boeken van deze Engelse schrijver tot leven. Het evenement 
trekt jaarlijks ruim 125.000 bezoekers. 

Begin juli transformeert de stad jaarlijks tot het grootste 
buitentheater van Oost-Nederland tijdens het festival ‘Deventer 
op Stelten’. Ieder jaar een programma op hoog niveau, zowel in 
letterlijke als de figuurlijke zin van het woord. Volgend jaar bij te 
wonen van 5 t/m 7 juli 2019.

Op de eerste zondag van augustus staat hier al 30 jaar de 
Grootste Boekenmarkt van heel Europa. In totaal zijn er dan 
rond de 870 kramen van boekhandelaren en antiquariaten in de 
historische stad te vinden. Bezoekers komen van heinde en verre 
om hier de meest bijzondere boeken te zoeken en te vinden.

Zien & Doen
Het oude stratenpatroon van Deventer in nagenoeg intact en 
er zijn honderden monumenten gerestaureerd. Middels de IZI 
Travel App, te downloaden op uw smartphone, kunt u diverse
stadswandelingen lopen langs de vele bezienswaardigheden. 
Tevens vindt er iedere dag om 13:30 uur een rondleiding plaats 
onder leiding van stadsgidsen.

Ook een bezoek aan Museum De Waag, de Grote of Lebuinuskerk 
met zijn imposante toren, het prijswinnende stadhuiscomplex 
(bestaande uit zowel historische rijksmonumenten als 
nieuwbouw) en het Bergkwartier met de Bergkerk kunnen niet 
ontbreken.

In dat oude stratenpatroon bevinden zich niet alleen 
monumenten, de stad biedt ook een overvloed van unieke 
winkels en bijzondere galerieën, onafhankelijk en eigenzinnig. 

Met twee centrale stadspleinen omringd door sfeervolle 
horecagelegenheden biedt Deventer meer dan genoeg 
mogelijkheden om te genieten van het smaakvol gastheerschap 
van de stad. 

Bezoek ook eens het Havenkwartier met de eerste foodhal van 
Oost-Nederland: Fooddock, of geniet van een lokaal gebrouwen 
biertje bij Stadbrouwerij DAVO.

Koek & Boek
Deventer en koek zijn onlos(s)makelijk met elkaar verbonden. 
Al meer dan 600 jaar wordt de koek dagelijks versgebakken in 
deze stad. Te proeven bij de authentiek ingerichte Deventer 
Koekwinkel op stadsplein de Brink. 

De oudste stadsbibliotheek van West-Europa staat 
in Deventer, de Athenaeumbibliotheek. Ook zijn 
er veel antiquariaten en tal van activiteiten in 
relatie tot het boek. Vanaf 18 november zijn er 
topstukken uit de rijke boekgeschiedenis van 
Deventer te zien in Museum De Waag en de 
splinternieuwe Bibliotheek van Deventer.

Meer informatie  
over Deventer:

visithanzesteden.nl/
deventer

Hip and Happening
Hanzesteden:

Deventer

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 nog. Net als oude pakhuizen, 
rijke handelaarspanden, havens en scheepswerven. 
Kerkspitsen en stadspoorten torenen fier 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 
economische hart van Nederland klopte aan de IJssel, 
Zuiderzee en het achterland. 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 onze terrasjes, 
restaurants, charmehotels, winkels, fietsverhuurders, 
ambachtslieden, artiesten, musea en monumenten. Daar 
kan jij nu eigenhandig jouw Hanze komen 
sluiten. Want dat betekent onze Latijnse lijfspreuk: 
‘Laten we gouden zaken doen.’ Jij geniet met volle 
teugen van ons mooie verleden. Wij blinken van trots dat 
we het met jou mogen delen en hebben het met liefde 
geüpdatet. 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. 

*Laten we een Hanze sluiten



Zutphen, aan de Berkel en de IJssel, is een van de oudste 
steden van Nederland. De Hanzestad kent een rijke 
geschiedenis, waarvan je vele sporen in het centrum 
terugvindt. Kerken, delen van vestingwerken en 
statige pakhuizen zijn nog steeds te bewonderen. 
Deze fraaie architectuur vormt het decor voor 
een aantrekkelijke mix van winkels, horeca, 
evenementen en cultuur. Breng een bezoek aan de 
unieke winkels en speciaalzaken en rust tussendoor 
uit bij een van de vele lunchrooms, restaurants en 
cafés. In Zutphen vind je alles voor een complete dag uit. 

Doesburgsche Mosterd
Al in de Hanzetijd stond Doesburg bekend om zijn mosterd. 
De ambachtelijke fabriek is nog steeds in bedrijf. Je komt 
alles te weten over mosterd in het museum dat in de fabriek 
is gehuisvest. Om de beroemde mosterd te proeven, hoef je 
alleen maar een van de cafés of restaurants binnen te stappen. 
Doesburgse mosterdsoep staat overal op de menukaart.

Oudste café van Nederland
Op de hoek van de Gasthuisstraat en Koepoortstraat staat 
Stadsbierhuys De Waag, het oudste café van Nederland. 
‘Sedert 1478’ staat te lezen op het uithangbord. Hier kwamen 
Hanzekooplieden al bijeen om zaken te doen. En stilden 
reizigers en toevallige voorbijgangers hun honger en dorst. 
Nog steeds is het opvallende pand – een mooi voorbeeld van 
Nederrijnse baksteengothiek - een geliefde plek om af te 
spreken, een hapje te eten of een biertje te bestellen.

Doesburg ligt in de provincie Gelderland langs de rivier de 
IJssel. De stad heeft een aangenaam formaat, want alles is op 
loopafstand van elkaar. Handig, want er is veel te zien. In de 
middeleeuwse straten met meer dan 150 monumenten komen 
cultuur en historie samen. Ontdek de diverse musea, galerieën 
en boeiende collecties. Voor verfijnd glas- en juweelwerk ga je 
naar het Lalique Museum.  Het museum is gewijd aan de glas- en 
juwelenkunstenaar René Lalique. Hij leefde van 1860-1945 en 
was de Rembrandt van de glas- en juwelenkunst. 

Historische rijkdom

Meet weten over 
Hanzestad Doesburg?  

Bekijk eens 
visithanzesteden.nl/

Doesburg

Welkom in onze stad

Kijk op  
visithanzesteden.nl/

zutphen 
voor de beste tips  

en aanraders. 

Dynamisch en  
gastvrij
Zwolle is een bruisende Hanzestad waar 
het leven gevierd wordt in de straten van de 
historische binnenstad. Bevolkt door creatieve 
studenten, inventieve ondernemers en 
eigenwijze vrijdenkers. Met binnen de oude 
stadsmuren een groot cultureel en culinair 
aanbod; van haute cuisine tot urban food, met 
talloze festivals en boeiende musea. 

Eén en al cultuurhistorie
Zwolle ademt één en al cultuur uit. Overal in de stad zijn de 
sporen van het rijke Hanze-verleden te vinden. De authentieke 
gevels, de stadspoort, de verdedigingsmuur, monumentale 
koopmanswoningen en de stervormige stadsgracht. Historische 
overblijfselen uit de gouden tijden van deze Hanzestad. Met aan 
de rand van de stad adembenemende vergezichten over een 
prachtig polderlandschap.

Wandel door het bruisende centrum en ontdek boeiende musea, 
lekkere koffietentjes, goede restaurants, bijzondere winkels en 
nog veel meer! 

Verwonderen en ontmoeten in  
Waanders In de Broeren
Waanders In de Broeren is hét boekenparadijs van Zwolle in de 
prachtige 15e- eeuwse Broerenkerk, in 2013 getransformeerd tot 
‘boekenkerk’. De plek waar naast een steeds wisselend en uniek 
assortiment aan boeken ook tal van bijzondere cadeaus, cd’s 
en dvd’s te vinden zijn. Daar waar kunst en cultuur een podium 
krijgen en waar je in de sfeervolle brasserie of op het terras 
geniet van een kop koffie, een heerlijke lunch of een goed  
glas wijn.
waandersindebroeren.nl

Museum de Fundatie
Het voormalig Paleis van Justitie in neoclassicistische stijl is 
het huis van dit beeldende kunst museum. Het museum bezit 
en beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst. De 
eigen collectie met grote namen als Turner, Canova, Van Gogh, 
Mondriaan en Picasso worden door De Fundatie gekoppeld aan 
een breed expositieprogramma. De ellipsvormige opbouw ‘De 
Wolk’ geeft een fantastisch uitzicht op de historische binnenstad 
van Hanzestad Zwolle.  
museumdefundatie.nl

Museum de Fundatie presenteert dit najaar de tentoonstelling 
Giacometti-Chadwick, Facing Fear. Beelden van Alberto 
Giacometti (1901-1966) en Lynn Chadwick (1914-2003) 
belichamen de toestand van ontluistering en angst 
in Europa tijdens de jaren van de Koude Oorlog. 
Met deze twee kunstenaars nam de Europese 
beeldhouwkunst definitief afscheid van de 
vooroorlogse romantiek en esthetiek, om met 
beide benen te landen in de rauwe realiteit. 

Doesburg

Zutphen

Zwolle

Van 22 september 
2018 t/m 6 januari 

2019 

Boek uw  
Hanze-

arrangement 
Zwolle op de 
achterzijde!



Harderwijk en het water, ze zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Eeuwenlang klotste het zilte Zuiderzeewater 
tot aan de stadsmuur. Tegenwoordig is het voor recreanten 
heerlijk toeven op of langs het Veluwemeer. Het gebied is 
natuurlijk een eldorado voor liefhebbers van zeilen, surfen en 
kitesurfen, met Harderwijk als hét watersportcentrum van de 
Veluwe. Dat was altijd al zo. Maar wie Harderwijk binnenkort 
aandoet, zal verrast zijn. Want de Hanzestad ligt weer écht 
aan het water.

Een sfeervolle, gezellige en gastvrije stad 
Harderwijk is het ontdekken waard. Trek daar dus gerust 
meerdere dagen voor uit. De historische binnenstad is 
sfeervol en gastvrij. Je vindt hier verrassende winkels, 
gezellige cafés en lekkere restaurants. En met twee 
sterrenrestaurants is Harderwijk het culinaire centrum van 
de Veluwe. Ook op het Stadstrand – dat dankzij de ligging en 
gezelligheid inmiddels landelijke bekendheid geniet – is het 
zalig toeven; zomer én winter. De strandtent is 7 dagen per 
week open. Trouwens, in Harderwijk zijn het hele jaar door 
leuke evenementen voor jong en oud. 
De intocht van Sinterklaas op 17 november aanstaande is 
het startsein van Heerlijk Harderwijk Winterstad. Vanaf eind 
november ligt op de Markt ligt maar liefst 5 weken lang 
een ijsbaan met een gezellig ijsbaanpaviljoen. Rondom de 
sfeervol versierde binnenstad vinden tot eind januari winterse 
evenementen plaats. 

Bossen, heide en zandverstuiving
Harderwijk heeft natuurlijk ook een unieke voortuin: de 
Veluwe. Dit grootste aaneengesloten natuurgebied van 
Nederland is een aaneenschakeling van bossen, heide en 
zandverstuivingen. Heerlijk om hier te wandelen of te fietsen. 
Steeds meer mensen bezoeken Harderwijk daarom meerdere 
dagen. Historie, water, bossen, cultuur en culinair genot … 
Heerlijk Harderwijk!

natuurgebieden. Er zijn volop mogelijkheden om te wandelen 
of te fietsen door de uiterwaarden en langs de rivier de IJssel 
of over het prachtige Kampereiland.
Nog een aanrader...ontdek al varend de 
natuurlijke omgeving van Kampen. 
Het stadsaangezicht met de schepen 
van de Bruine Vloot aan de kade 
zorgen voor een prachtig beeld op 
de achtergrond. Vaar over de IJssel, 
door de prachtige IJsseldelta en het 
Ketelmeer. Je kijkt je ogen uit vanaf  
het water!
Laat je verrassen en ontdek de 
veelzijdigheid van Kampen en omgeving!

Winkelen in Kampen is leuk dankzij de vele boetiekjes, eigentijdse 
speciaalzaken en hippe kledingwinkels. Daarnaast is het heerlijk 
vertoeven in één van de vele koffietentjes, lunchrooms, cafés en 
restaurants. Jaarlijks worden er tal van evenementen georganiseerd 
en is er altijd wel een interessante expositie te bezichtigen in één 
van de musea.

Ontdek de historische binnenstad van Kampen bij voorkeur te voet, 
op eigen houtje of onder leiding van een professionele gids. Wandel 
door de karakteristieke straten en stegen maar vergeet daarbij 
niet omhoog te kijken naar de prachtige gevels waaraan het rijke 
verleden van Kampen af te lezen is. 
Loop je onder de poorten door dan bevind je je direct in het groene 
hart van de stad. Verder wordt de stad omringd door prachtige 

Kijk voor meer 
informatie op: 

visithanzesteden.nl/
kampen

Culinaire Hanzestad  

in het Oosten van Nederland

Het is er nog; een plek in Nederland waar het leven puur 
en ongecompliceerd is. Waar mensen naar elkaar omzien. 
Waar je kunt genieten van uitgestrekte natuurgebieden, 
kilometerslange fiets- en wandelpaden, karakteristieke dorpen 
en historische (Hanze)steden. En omdat het Oosten zoveel te 
bieden heeft, verzamelen wij bijzondere verhalen en geven we 
tips voor een onvergetelijk bezoek aan onze regio. Welkom in 
Oost Nederland! www.visitoost.nl 

Laat je verrassen door het bijzondere culturele karakter van 
Overijssel. Moderne kunst en tentoonstellingen in musea als 
De Fundatie en Rijksmuseum Twenthe, maar ook historie en 
bezienswaardigheden in idyllische dorpen, monumenten op 
zich! Cultuur beleef je ook tijdens festivals en evenementen 
in een historisch decor, zoals Dickens Festijn Deventer, 
Kerst in Oud Kampen of het Bevrijdingsfestival Overijssel. 
De combinatie van Hanzesteden en landgoederen op het 
platteland zijn pareltjes die een weekendje weg of vakantie in 
Nederland compleet maken.

Hanzestad met uitstraling
Kampen is een eeuwenoude Hanzestad 
met een buitengewoon levendig karakter. 
Eigenlijk gewoon een openluchtmuseum. 
De magnifieke skyline langs de rivier de 
IJssel, de Stadsbrug met gouden wielen, de 
indrukwekkende poorten en de historische 
binnenstad met honderden monumenten 
geven de stad een authentieke uitstraling.

Op maar  
2 uur rijden van 
Antwerpen zit je  

in een totaal 
andere wereld! 

Kampen

Harderwijk 

Kom cultuur snuiven

Tip:
Zin in om de boel de boel te 

laten en even onder te dompelen 
in heerlijke luxe? Ga naar  

visitoost.nl/gazet en maak 
kans op een lang weekend opladen in 
Hanzestad Zwolle, inclusief lunch bij 

*** Michelinrestaurant De Librije!  
Inschrijven voor  

2 december 2018.

Ligt écht 
aan  

het water



De mooiste arrangementen in Hanzesteden!

Overnachten in de Hanzesteden
De rijke historie ligt voor het oprapen

Overnachten in de cultuurhistorie van de Hanzesteden aan het water... dat is wegdromen in een voormalig koopmanshuis, 
een bedstee van een voormalige stadsboerderij of wakker worden in de ongekende stilte van de uiterwaarden van de 

rivier de IJssel. Stuk voor stuk unieke en kleinschalige verblijfsaccommodaties in karakteristieke panden. De tijd vliegt 
voorbij bij een bezoek aan de Hanzesteden. Boek een inspirerend arrangement, laat je verleiden voor een dagje  

of een minitrip naar de Hanzesteden.

Ontdek de Hanzesteden met een leuk arrangement! Hieronder geven we je een aantal tips: 

Kom genieten in Dynamische Hanzestad Zwolle met 
toegang tot Museum de Fundatie met dit leuke Grand 
Hotel Wientjes arrangement: 
- Overnachting in reguliere kamer
- Het Bilderberg Ontbijt
- Ontvangst met koffie / thee en een Zwolse lekkernij
- Hanzestadwandeling Zwolle
- Toegang tot Museum de Fundatie

Tuurlijk kun je ook genieten in culinaire Hanzestad 
Harderwijk met toegang tot Stadsmuseum én het 
Marius van Dokkum Museum in het Van der Valk Hotel 
in Harderwijk
- 2-daags Cultureel Harderwijk arrangement
- 1 x een overnachting in een luxe kamer
- 1 x een royaal ontbijtbuffet
- 1 x een heerlijk 3-gangen diner
- Entreebewijs Stadsmuseum en Marius van  

Dokkum Museum* 
Breng ook een bezoekje aan de Hanzestad Elburg 
met onder andere haar prachtige stadspoorten en 
schilderachtige Hanzestad Hattem met leuke musea.

Shoppen, cultuur snuiven en lekker eten, doe je met dit 
3-daagse “culinair aan de IJssel arrangement” van het 
IJsselhotel in Deventer
- 3-daags Culinair aan de IJssel arrangement
- 2 x Overnachting
- 2 x Geserveerd ontbijt
- 1 x 3-gangen menu du Chef (op de dag van aankomst)
- 1 x Retourtje met het pontje
- Welkomstdrankje
- Welkomstpresentje: Deventer Koek

Zwolle – Kampen én Hasselt

Harderwijk – Hattem én Elburg

Deventer – Zutphen én Doesburg

www.visithanzesteden.nl/gazet

HanZe
StedeN

HanZe
StedeN

HanZe
StedeN

Tip
Breng ook een bezoekje 

aan de nautische Hanzestad 
Kampen met onder andere 

haar Koggewerf en Hanzestad 
Hasselt met de kalkovens en 

de gezellige grachten. 

Tip
Maak er een compleet 

fietsuitje van en huur een 
7-versnellingen fiets of E-bike 

bij Hotel Harderwijk. Onze 
hotelgasten genieten van 

€5,- korting per fiets!

Tip
Breng ook een bezoekje 
aan Hanzestad Zutphen 

met onder andere haar vele 
torens een bijzonder en uniek 
winkelaanbodstadspoorten en 

hoofdstad van de Mosterd: 
Hanzestad Doesburg. 


