De 1,5 meter Hanzeflyer
Boordevol coronaproof aanbod
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Ontmoet de Hanzesteden,

de wereld van vandaag in een historisch decor
Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle, Hattem,
Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk. Negen
parels in het oosten. Elk met een eigen gezicht,
samen de Hanzesteden. Eeuwenlang hebben de
Hanzesteden samen handel gedreven en ook nu
zijn de steden samen actief. Iedere Hanzestad is
net even anders en dat maakt een bezoek aan
elke stad meer dan de moeite waard.
Je hoeft niet naar ‘daar’ om nieuwe dingen te
ontdekken, dat kan ook vlakbij huis. Vergaap

je aan wereldse kunst in een museum met een
wolk erop. Verwonder je over een hypermodern
stadhuis middenin een eeuwenoude omgeving.
Laat je meevoeren door theater, kunst en
muziek. Laat je omarmen door vestingmuren en
rivierdijken, door de oevers van de IJssel en het
rijke groen, overal. Pak de fiets en ontdek ook de
ommelanden. #hiermoetjezijn

Tips voor uitjes op 1,5m in de
Hanzesteden
Je hebt weer zin om eropuit te gaan in de
Hanzesteden, maar wel graag volgens de
richtlijnen van het RIVM zodat het veilig
is. Er zijn gelukkig nog veel uitjes in deze
nieuwe anderhalvemetersamenleving
te bedenken. Met de ruimte in de
Hanzesteden en haar ommeland zijn er
zelfs coronaproof groepsuitjes te doen,
waarbij je de veilige 1,5 meter goed
kunt hanteren. Dus of je nu met 2 of 10
personen bent, een coronaproof uitje is in
de Hanzesteden zo gevonden!

Onze basisregels voor bezoek:

1,5m

Denk aan de 1,5 meter
afstand regel

(uitzondering: gezinsleden en
personen tot 18 jaar).
38 °C

Blijf thuis bij
verkoudheidsklachten
Of verhoging vanaf
38 graden Celsius.

Was regelmatig handen

Hoest en nies in de elleboog,
schud geen handen van anderen
en gebruik papieren zakdoekjes.

Tip!
Bezoek de Hanzesteden op een
doordeweekse dag, dat geeft
veel meer ruimte in de stad.

Hanzestad Doesburg
Cultureel, kleurrijk en pal aan de (Oude)
IJssel. Hanzestad Doesburg valt op met zijn
gezellige, historische binnenstad vol ateliers,
galerieën & musea.

Lekker fietsen in de Achterhoek
Doesburg ligt aan de rand van de
Veluwezoom en wordt ook wel de Poort van
de Achterhoek genoemd. Het is dan ook
niet vreemd dat dit het perfecte startpunt
is om de omgeving te verkennen per fiets.
Stap op en volg één van de prachtige
fietsroutes in en rondom Doesburg.
www.bezoek-doesburg.nl

• Foto-route door Doesburg
Volg de route en ontdek de meest fotogenieke
plekken van Hanzestad Doesburg. Ga op
ontdekkingstocht, bekijk de bezienswaardigheden en maak hier prachtige foto’s.

VVV Doesburg

Gasthuisstraat 13
www.bezoek-doesburg.nl

Ook het ommeland
van de Hanzesteden is
prachtig!
Huur een fiets of neem je
fiets mee en geniet van de
Veluwe, de uiterwaarden
van de IJssel, Salland of de
Achterhoek.

Hanzestad Zutphen
In Zutphen gaan hip en historie perfect
samen. Van pop-up shops naar hofjes
naar couture en cuisine. Dé stad voor
smaakmakers en fijnproevers. Zutphen ligt
bovendien aan de rivieren de Berkel en de
IJssel. Ideaal voor fiets- en wandeltochten of
om te kanoën met het gezin.

• Bezoek de Burgerzaal Als je de Burgerzaal
(Lange Hofstraat 4) hebt bezocht kun je heel goed
begrijpen waar de term ‘het schip van de kerk’
vandaan komt. De Burgerzaal is gratis toegankelijk
voor publiek. Bevlogen gidsen vertellen je leuke
wetenswaardigheden en historische feiten.
• Fietsarrangement Via VVV Zutphen kan je
leuke fietsarrangementen boeken. Inbegrepen
zijn fietsverhuur, Fietsroute Achterhoek of
Fietsroute Bronckhorst en koffie met gebak.
www.inzutphen.nl
• Wandelen: rondje Tichelbeekse Waard
Steek de Oude IJsselbrug over en je hebt
een mooi uitzicht op de IJsselkade. In de
Tichelbeekse waard wandel je een kort rondje
van 1,3 km door de natuur, op steenworp
afstand van het centrum van Zutphen.
• Foto hotspot: Barlheze & Kolenstraat
Net verstopt achter een van de winkelstraten
(Lange Hofstraat) ligt een aantal fotogenieke
straatjes met oude pakhuizen en kleurrijke
gevels. Onze favorieten: Barlheze en Kolenstraat.
• Noorderhaven, Vispoorthaven Aan beide
uiteinden van de IJsselkade vind je kleine, maar
leuke havens: de oude Vispoorthaven en de
nieuwe Noorderhaven. Een leuke en hippe
plek in de Noorderhaven is Het Koelhuis; café,
culturele plek, met in de zomer een stadsstrandje.
Industriële, maar gezellige sfeer; mooi om binnen
foto’s te maken. Vlakbij het Koelhuis vind je ook
Broodcafé, Bio Pizza en BioToko. Ideaal voor een
(duurzame / biologische) koffie, lunch of diner.
• Stedelijk Museum Zutphen & Museum
Henriette Polak Musea Zutphen zijn geopend en

alleen toegankelijk met een vooraf aangeschaft
combiticket (ook met Museumkaart), verkrijgbaar
via www.museazutphen.nl.
• Peddelen maar! Ideaal tijdens warme
zomerdagen en met kinderen: kanovaren of
suppen (stand up peddelen). Een supboard
huren voor op de Berkel kan via Sup@Zutphen.
Kajaks en kano’s kun je huren via Kanoverhuur
Zutphen (Eetwinkel Supersnack) en via
Funsport Total in Warnsveld.

VVV Zutphen

Houtmarkt 75
www.inzutphen.nl

Reserveer van tevoren bij een
museum of horecagelegenheid, dan
weet je zeker dat je naar binnen
kunt en lekker kunt genieten van
een lunch of diner.

De verborgen hofjes van
Hanzestad Zutphen

Verscholen achter deuren en poorten, word
je verrast door de hofjes van Zutphen.
In deze ‘stadsoases’ geniet je volop van
bomen, planten, middeleeuwse panden en
fotogenieke doorkijkjes. Haal bij de nieuwe
VVV in Zutphen de stadswandeling ‘Hofjes
in Zutphen’ en ontdek ze allemaal. Onze
top drie die je zeker niet mag missen:
• Oude Bornhof met Genietcafé
• Hof van Heeckeren bij de Musea Zutphen
• Agnietenhofje

Hanzestad Deventer
Eigenzinnige Hanzestad Deventer met
haar levendige binnenstad met boordevol
historische monumenten èn vernieuwende
architectuur. Struin langs de IJssel, shop bij
de vintage winkels en eindig op de Brink; het
grootste en gezelligste Hanzemarktplein van
Nederland.

plek om even te genieten en waar veel leuke
ondernemers de deuren geopend hebben.
• Street Art Mural Route
De muurschilderingen in Deventer zijn allemaal in
de openbare ruimte en dus vrij toegankelijk om te
bekijken en bewonderen. Als je doorwandelt ben
je ongeveer 1,5 uur onderweg.
• IZI App
Download de IZI Travel app op je smartphone,
zoek vervolgens op ‘Deventer’ in de audiogidsen en
download één van de 5 stadswandelingen van de
VVV Deventer. Deze zijn op eigen gelegenheid op
ieder gewenst tijdstip te wandelen.
• Met een step of historische fiets door de stad
Ga lekker op pad in Deventer en daarbuiten op een
step of historische fiets! Het rijden op een historische
fiets (met groot voorwiel en klein achterwiel) zal
misschien eerst de nodige hilariteit geven, maar je
zal het snel onder de knie krijgen. De Kick Bike is een
luxe step, ze zijn licht en rijden heel comfortabel.
• Bezoek het Havenkwartier
Havenkwartier Deventer is een levendig, gastvrij,
cultureel havengebied dat in een rap tempo aan
het ontwikkelen en veranderen is. Een fantastische

VVV Deventer

Brink 89
www.deventer.info

Hanzestad Hattem
Hanzestad Hattem is een schilderachtige
kleine Hanzestad, omgeven door groen.
Binnen vijf minuten fiets of wandel je van
Anton Pieck naar de IJssel, van stadspoort
naar de Veluwe.
• Bezoek de bijzondere musea:
Voermanmuseum, Achterstraat 46-48
Anton Pieck Museum, Noordwal 31
Bakkerijmuseum, Kerkhofstraat 13
Tip: Check de openingstijden en reserveer van
tevoren!

Hanzestad Harderwijk
Een echte culinaire Hanzestad aan het
Veluwemeer. Vaar of wandel de Hanzehistorie
binnen. Palingen en havens, boulevard en
Vischmarkt. Harderwijk is proeven en beleven.

• Natuurwandeling onder leiding van een
ervaren gids op landgoed Molecaten of naar
natuurgebied Wiesenbergerkolk/Algemeen
Veen, reserveren via info@ronduithattem.nl.
• Atelier “Huisje op muur” van Lilia Gabo is
open op woe en za van 14 - 17 uur.
• Kajakken, kanovaren, klompvaren,
waterfietsen bij Vadesto, De Bleek 3.
• Huur een fiets!
Veltkamp tweewielers, Kruisstraat 12
Dekker fietsen, Nieuweweg 33
Vadesto, De Bleek 3

Rond Uit Hattem

Kerkhofstraat 2
www.ronduithattem.nl

• Musea Harderwijk
Een museum waar hardop gelachen
wordt, waar wildvreemden met elkaar in
gesprek raken voor een schilderij en waar
kinderen net zo veel plezier aan kunst
beleven als grote mensen. Dat is uniek.
Dat is het Marius van Dokkum Museum.
In het Stadsmuseum Harderwijk vind je
de Stadsgeschiedenis van Harderwijk.
Het allereerste paling museum van
Nederland staat in Harderwijk.
Museum bezoeken? Wel even van tevoren
kaarten online reserveren.

Tourist Info Harderwijk

Markt 1
www.heerlijkharderwijk.nl

Hanzestad Elburg

Word een Hanze-Held!
Liefhebbers van de racefiets opgelet: op de
Veluwe vind je een prachtige wielrenroute
van 100 km tussen Elburg, Harderwijk
en Hattem. Je vindt deze route op
visithanzesteden.nl/wielrennen

Negen Hanzesteden, negen
parels in Nederland. Historisch,
hedendaags en vol beleving.

Waar binnen de vestingmuren de tijd
lijkt stil te staan. Laat je meenemen door
de middeleeuwse charme. Wandel van
stadspoort naar stadsgracht, van heden
naar verleden en weer terug.
• Bezoek de Zandverhalen
Eén van ’s werelds grootste binnenzandprojecten. www.zandverhalen.nl
• Ontdek de omgeving per fiets
Of je nu een fietsroute plant, op de
bonnefooi gaat of knooppunten volgt; mooi
wordt het zeker!
• Museum Elburg
In een prachtig oud pand vind je een
uitgebreide collectie voorwerpen over de
geschiedenis van Elburg en de omgeving.
Wel even vooraf een kaartje online kopen.

VVV Elburg

Jufferenstraat 8
www.bezoek-elburg.nl

Hanzestad Hasselt
Hanzestad Hasselt is een bedevaartsoord
met karakter. Ontdek het religieus erfgoed
van Hasselt en ervaar hoe geloof en devotie
al eeuwenlang verweven zijn met deze
vestingstad aan het Zwartewater. Hasselt,
Hanzestad voor rust en bezinning.
• Fietsen langs de Hanzesteden Kampen
en Hasselt
De route van dit Hanzerondje neemt je mee
langs het afwisselende rivierenlandschap
in de IJsseldelta tussen de twee historische
Hanzesteden Kampen en Hasselt. Al fietsend
worden je prachtige vergezichten in het
polderlandschap gegund en een kijkje in de
binnensteden van Kampen en Hasselt. Hotel
Zwartewater heeft hier een mooi arrangement
voor ontwikkeld. www.hotelzwartewater.nl

Blijf slapen!

Kijk op www.visithanzesteden.nl/
overnachten voor leuke adressen

Wandelen over
eeuwenoude sporen met
het Christoffelpad
Wandel onder bescherming van Christoffel
door een eeuwenoud landschap. Een meerdaagse tocht met mystieke plekken,
religieuze symbolen, oer-Hollandse dijken,
middeleeuwse en moderne polders en
rivieren. Meer dan veertig afwisselende
kilometers door IJsseldelta, WeerribbenWieden en het Hoge Land van Vollenhove
met vier sfeervolle plaatsen als tussenstop.
Hotel Zwartewater heeft hier een mooi
arrangement voor ontwikkeld.
www.hotelzwartewater.nl

TIP Hasselt

Markt 1
www.tiphasselt.nl
www.hanzestadhasselt.nl

Hanzestad Zwolle
Experimentele Hanzestad Zwolle blinkt uit
met zijn wereldse musea, culinaire roem en
culturele festivals.

Verborgen plekken van Zwolle:

• Celeplein: het schattigste pleintje van Zwolle.
• De Kromme Jak: één van de mooiste
onontdekte plekjes in Zwolle. Wist je dat de
film Ciske de Rat hier ook is opgenomen?
• Koestraat: Deze moet je op je lijst
zetten om doorheen te lopen. Met
de Sassenpoort als vertrekpunt heb
je prachtig uitzicht op de Fundatie en
andersom natuurlijk ook!
• Het hippe Assendorp: De Jordaan van
Zwolle! Als je er dan toch bent: haal bij Méli
Mélo heerlijke taartjes of lunches to go.
Zwolle staat bekend om haar vele parken én
prachtige grachten! Genoeg ruimte dus om
lekker de natuur in te gaan. Ga een dagje suppen
of varen in de stervormige Zwolse gracht. Maak

een stadswandeling via het Zwolse Balletjeshuis
en neem voor onderweg dan gelijk een zakje
Zwolse Balletjes mee!

Hotspots, maar denk aan de ruimte
en reserveren:

• Stadsstrand Zwolle: lekker met je voeten
in het zand op het Zwolse Strand!
• Museum de Fundatie: naast de
tentoonstellingen ook een heel bijzonder
iconisch gebouw. Reserveren verplicht.
• The great escape: één van de tofste
escape rooms in Nederland.
• Herman Brood museum: Herman Brood
een Amsterdammer? Think again! Het was
een echte Zwollenaar! Een bezoek aan het
museum is het meer dan waard.

Tourist Info Zwolle - Het Zwolse Balletjeshuis
Grote Kerkplein 13

Tourist Info Zwolle - Waanders in de Broeren

Achter de Broeren 1
www.visitzwolle.com

Hanzestad Kampen
De thuishaven van de Kamper Kogge is
Hanzestad Kampen. Ankerplaats voor de bruine
vloot, rondvaartboten én een stoer nautisch
Hanzeverleden. Kampen, dat is varen en ervaren.

tip:

Wandel door de binnentuinen van Kampen:
Geniet op een bankje in de binnentuinen
van Margaretha of het Hof van Breda. In de
binnentuin van Margaretha is restaurant
MaGreet gevestigd waar het in de zomer
heerlijk vertoeven is op het terras.

• Kijk omhoog en ontdek vele verborgen
pareltjes! Met opgeheven hoofd door Kampen
wandelen levert prachtige plaatjes op. Bekijk de
unieke muurschilderingen en laat je verrassen
door de mooie steegjes en doorkijkjes. Vergeet
de Houtzagerssteeg en de Marktgang niet!
• Varen met de Veerman van Kampen
Ontdek Kampen en omgeving vanaf het water.
Aan boord is voldoende ruimte en voor een
hapje en een drankje wordt gezorgd!
www.deveermanvankampen.nl
• Bezoek een museum Het Stedelijk Museum
en het Ikonenmuseum zijn geopend. Wil je een
museum bezoeken? Reserveer dan vooraf.
• Stadswandeling Maak een stadswandeling
met een ervaren gids door de historische
binnenstad van Kampen. Op verschillende

tijden kun je meewandelen. Er kunnen
momenteel maximaal 10 personen mee.
Bij meerdere aanmeldingen starten er ook
meerdere stadswandelingen.
ww.visitkampen.nl
• Fiets of wandel naar 'Theehuis het Zalkerveer'
Maak een fietstocht van Kampen naar Zalk,
steek over met het bekende pontje 'het
Zalkerveer' en drink een heerlijk kopje koffie met
lekkers op het terras. Vervolgens fiets je langs de
IJssel, via Wilsum, weer terug naar Kampen.
• Highlights route Wil je Kampen op eigen houtje
ontdekken? Dat kan! Download en print (ga
naar: visitkampen.nl) deze mooie route langs
alle highlights in de historische binnenstad.
Of ga even langs bij het Tourist Info punt Oudestraat 216 - en haal de route daar.
• Bezoek Erf-1 op het Kampereiland Op het
Kampereiland, vind je boerderij Erf-1. Het
erf waarop de boerderij staat is al in gebruik
sinds 1432 en is het éérste en oudste erf
van Kampereiland. Je koopt er de lekkerste
boerderijzuivel en heerlijk vlees. www.erf1.nl

Tourist Info Kampen - Stadskazerne
Oudestraat 216

Tourist Info Kampen - Read Shop Bos

Oudestraat 41-43
www.visitkampen.nl

Meer tips:

Kijk op visithanzesteden.nl

