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In deze regio liggen negen
Hanzesteden op korte afstand van 
elkaar. Te weten: Deventer, Doesburg, 
Elburg, Hasselt, Hattem, Harderwijk,
Kampen, Zwolle en Zutphen.

 Zwolle en Kampen zijn twee 

 boeiende Hanzesteden aan de IJssel. 

 De roemrijke geschiedenis van het 

 middeleeuwse Hanzeverbond heeft 

 hier z’n sporen ruimschoots nagelaten. 

 Tijdens deze fietsroute zal u een aantal 

 van deze ‘sporen’ zien en ervaren. 
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FIETSEN LANGS 
DE MACHT EN 
PRACHT VAN de 
HANZESTEDEN

 EEN RIJKE HISTORIE 
In de middeleeuwen voeren kooplieden op 
kleine koggeschepen de zeeën over om handel 
te drijven met vele landen: van Frankrijk tot 
aan Novgorod in Rusland. Ongeveer 200 steden 
maakten deel uit van het Hanzeverbond. De 
Hanzesteden in het oosten van Nederland 
waren machtige imposante steden, terwijl 
steden als Amsterdam, Rotterdam en Delft 
nog geen rol van betekenis speelden. Hanze 
was een lifestyle, een verbond tussen steden 
die steun bij elkaar zochten in een tijd waar 
nog weinig recht ontwikkeld was en piraterij, 
roof en moord de handelsreizen tot gevaarlijke 
ondernemingen maakten. 

De welvaart uitte zich in imposante nieuwe 
bouwwerken, sierlijke koopmanshuizen en
indrukwekkende handelskantoren. De wel-
vaart zorgde ook voor een bloeiperiode op 
onder andere artistiek gebied. Er was sprake 
van een Gouden Eeuw ‘avant la lettre’ en
gelukkig zien we daar nog steeds veel van 
terug in de middeleeuwse Hanzesteden. 
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Fietstip!
Nog meer Hanze fietsplezier? Het middelste deel van de Landelijke 
Fietsroute 3 (LF3) verbindt meerdere Hanzesteden met elkaar. 
Deze route loopt van Kampen naar Millingen en telt maar liefst 
135 km. Misschien iets te veel om in één dag te fietsen, maar 
u kunt dan bijvoorbeeld halverwege in een van de prachtige 
Hanzesteden overnachten. 

hanzesteden.info/nl/overnachten/ 

Legenda 
   Highlights

   Spotplek ooievaars

   Koffie

   Rustpunt

   Hanzerondje

   Knooppuntenroute
De route in dit boekje is gebaseerd op het 
fietsroutenetwerk en staat ter plaatse met 
deze bordjes aangegeven.



De KamperKogge
Ga terug naar de tijd van de Hanze met een bezoek aan de 
Koggewerf en koggeschip De Kamper Kogge. Een prachtige 
plek met schepen in aanbouw, een expositieruimte, een 
verhalenruimte en een unieke schipperstaveerne.

Ikonenmuseum
Maak kennis met de ‘Beelden van het Licht’ en ervaar wat 
ikonen ons te zeggen hebben.
 
Stedelijk Museum Kampen
Kampen is rijk geworden door het water. De IJssel en Zuider-
zee maakten handel mogelijk naar verre oorden, waar veel 
geld werd verdiend. Maar water zorgde ook voor bedreiging. 
In het museum is één zaal volledig gewijd aan de
Hanzegeschiedenis van Kampen en het gevecht met het 
water. Het oude Hanzeverbond, de opgang en de neergang 
van de Hanzestad, de stijging van de zeespiegel in onze tijd; 
Kampen leeft met het water.

Sigarenmuseum
De scheve muren, oude klinkervloeren en houten vlonders 
van Sigarenfabriek De Olifant zijn doortrokken van de geur 
van tabak en cederhout. Al sinds 1832 worden in deze
monumentale fabriek tabaksproducten vervaardigd.
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HIGHLIGHTS
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DE ROUTE

 De IJssel 
De IJssel is één van de mooiste 
rivieren van Nederland. De rivier 
is 125 km lang, is een zijtak van 
de Rijn en mondt uit in het Ketel-
meer en IJsselmeer.  Het water, 
de uiterwaarden en alle vogels in 
dit gebied zijn een lust voor het 
oog. Ook ooievaars komen graag 
naar de oevers van de IJssel.

Hanzestad Kampen organiseert in 2017 van 15 t/m 18 juni de 
Internationale Hanzedagen. Dit vierdaagse evenement is een 
reis door de tijd van de middeleeuwen tot nu. Beleef de oude 
ambachten tijdens een middeleeuws spektakel, maar word ook 
verrast door nieuwe ambachten, muziek, theater, dans en een 
imposant nautisch programma. Tijdens het hele evenement staan 
het erfgoed van de Hanze en de sterke verbinding met het water 
centraal.

Kijk voor meer informatie op: www.hanze2017.nl

Hanzestadswandeling 
Neem de tijd om Kampen 
te verkennen met de 
Hanzestadswandeling, 
verkrijgbaar bij Infopunt 
The Read Shop, Oudestraat 
41-43. Download ook de 
gratis Hanzesteden app 
en u heeft alle informatie 
binnen handbereik. 

 HANZESTAD KAMPEN   
Alleen het stadsfront van
Kampen is al een bezoek waard: 
een prachtige skyline langs de 
IJssel met op de voorgrond de 
bruine scheepsvloot. Een gezellige 
stad met veel historische  
gebouwen die meer vertellen 
over de waterrijke geschiedenis 
van deze Hanzestad.



Zalk 
Het dorp van kruiden-
vrouwtje ‘Klazien uut 
Zalk’ genoot tot haar 
dood in 1997 landelijke 
bekendheid. Wie vanuit 
Zalk het weggetje 
neemt dat naar het 
Zalkerveer loopt, komt 
langs een met bomen 
begroeid stukje uiter-
waard dat bekendstaat 
als het Zalkerbos. Het 
gebied herbergt veel 
bijzondere planten en 
kruiden. 

Kasteel Buckhorst 
Net voorbij Zalk had u 
in de middeleeuwen 
aan uw rechterhand 
Kasteel Buckhorst 
kunnen zien liggen. 
Het Kasteel speelde 
destijds een grote rol in 
dit gebied. Zalk en Vee-
caten vielen onder het 
beheer van de Heren 
van Buckhorst.

 HANZESTAD ZWOLLE 

Zwolle, cultuurhistorische
Hanzestad, ademt één en al 
cultuur uit. De authentieke
gevels, de verdedigingsmuur, 
de Sassenpoort, de Peperbus 
en de stervormige stadsgracht 
zijn kenmerken van de histori-
sche cultuur van deze stad.

Hanzestadswandeling 
Zwolle 
Verken de stad met de 
Hanzestadswandeling, deze 
is verkrijgbaar bij de tourist 
info punten.Download ook de 
gratis Hanzesteden app en u 
heeft alle informatie binnen 
handbereik. Op de platte-
grondjes van de stad zijn de 
highlights en winkels duidelijk 
aangegeven. Museum de Fundatie 

De Zwolse vestiging van 
Museum de Fundatie is 
gevestigd in het Paleis aan de 
Blijmarkt. De Fundatie is een 
kunstmuseum met een 
topcollectie beeldende 
kunst en aansprekende 
tentoonstellingen. Museum 
de Fundatie wil zijn passie 
voor de beeldende kunst 
overbrengen op een groot en 
breed publiek.

Waanders In de Broeren 
Waanders In de Broeren is veel meer dan een boekwinkel 
in een kerk; het is een complete belevingswereld waarin je 
verrassend kunt winkelen, lekker kunt eten in de brasserie of 
genieten van een lezing, concert of tentoonstelling. 

Hanzeweetje

Hanzeweetje

Onlangs is een eeuwen-
oud koggeschip ontdekt 
op de bodem van de 
IJssel, nabij Kampen.
Een belangrijke historische 
vondst. De kogge is gelicht 
op 10 februari 2016 en 
wordt op dit moment
in Lelystad, op de
Bataviawerf, bewerkt en 
geconserveerd. 

Meer informatie op
hanzesteden.info

De film Oorlogswinter 
van Jan Terlouw is deels 
opgenomen in Zalk.



Biologische schapenmelkerij De 
Vreugdehoeve  
Terwijl u, zittend op een schapen- 
vachtje, geniet van het zicht 
vanuit het schapentheater op de 
schapen en geiten in de stal, kunt 
u een heerlijk drankje nemen in de 
koffie- en theeschenkerij, gelegen 
in het mooie natuurgebied de
Vreugderijkerwaard.

Tip: Neem eens lekker kaasje 
mee uit de boerderijwinkel. 

Hanzehuis  
Bij Het Hanze Huis vindt u 
uitsluitend producten van 
leveranciers uit oude Hanze- en 
Handelssteden van Europa. Alleen 
kwaliteitsproducten die sinds 
het jaar 1800 of eerder volgens 
traditionele receptuur worden 
vervaardigd en verhandeld, 
komen in aanmerking. 
Voorbeelden zijn koffie, thee, 
marsepein en chocolade.

Hanzelogies 

Overnachten in een statig koopmanshuis of 
wakker worden in de bedstee van een voormalige 
stadsboerderij? Dat kan, laat u inspireren!  

www.hanzelogies.nl 

Hanzepicknick  
Zin in een picknick? Dat kan! De Vreugdehoeve kan een 
goed gevulde picknickmand verzorgen en u een mooie 
plek langs de IJssel aanwijzen. 

Mariakapelletje
Aan de Veecaterweg vindt u een klein Mariakapelletje. Veel 
voorbijgangers stoppen bij deze kapel, steken een kaarsje op 
en delen in gebed hun dankbaarheid of zorgen met Maria. 

Theehuis Zalkerveer  
Lekker genieten van versgebakken appeltaart terwijl de boten 
langsvaren. De rivier maakt hier een draai van meer dan
negentig graden en dat levert een spectaculair uitzicht op. 
Als u de fietstocht wilt verkorten, kunt u op de heenweg 
het veer gebruiken om de tocht te halveren. Maar ook een 
‘heen-en-weertje’ is de moeite waard.

Pelleboermuseum
Kijk of het Pelleboermuseum open is en kom meer te weten 
over de Piet Paulusma van de jaren 70. Het museum is gevestigd 
in een schuur van wat vroeger Herberg de Kroon was (zomers 
geopend op zaterdag van 13.30-16.30 uur).

Wilsum  
De inwoners van Wilsum zijn trots op hun dorp. Wilsum heeft 
stadsrechten en kreeg deze waarschijnlijk al in de 13e eeuw. 
Ook de oudste kerk van Overijssel staat in dit dorp. Wilsum is 
rijk aan natuurschoon: zowel de Scherenwelle als de Koppeler-
waard zijn prachtige natuurgebieden. Eind april, begin mei 
bloeit de Kievitsbloem in de Scherenwelle.



Nog meer leuke fietsrondjes in Salland, 
Twente, IJsseldelta, Vechtdal en WaterReijk 
vind je op  www.overdeijssel.info


