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Hanzerondjes
Tip: In 2022 worden er in alle deelnemende

Liever een kortere afstand fietsen? Kies dan voor één van de

Hanzesteden prachtige meters hoge muurschilderingen

zestien Hanzerondjes. Iedere Hanzestad langs de hoofdroute

gemaakt! Laat je verrassen! De muurschilderingen

heeft zo’n lus van gemiddeld 40 à 50 kilometer. Zo kun je

komen ook nog eens via Augmented Reality tot leven.

ook het achterland van een Hanzestad ontdekken. Zo wordt

Je krijgt via een smartphone of tablet virtuele objecten

ook Maasbommel, kleinste Hanzestad van Nederland, aan-

te zien in je omgeving alsof ze er echt zijn!

gedaan via zo’n Hanzerondje, die start in Nijmegen.

De wereld van vandaag in een historisch decor
Stap op de fiets en treed in de voetsporen van de vroegere kooplieden: ervaar de macht en pracht van de
Hanzesteden. Herbeleef de Hanzegeschiedenis in de
steden met historische pakhuizen, middeleeuwse
straatjes en overblijfselen van stadsmuren. Beleef ook
het Hanze heden! Van trendy conceptstore naar ambachtelijke brouwerij. Van Gotische kerk naar futuristi-

Beleef de Hanzesteden:

grensoverschrijdende fietsroute!

sche kunstwolk, de Hanzesteden zullen je verrassen. En
vergeet niet om een drankje te drinken op het terras,
een museum te bezoeken of lekker te winkelen.

Wat is een mooie manier om veel verschillende Hanzesteden te verkennen?
Op de fiets! Volg het water van de Rijn

Blijf gerust een nachtje slapen

en de IJssel tussen het Duitse Neuss en

Hoe leuk is het om verschillende Hanzesteden te

Hanzestad Harderwijk. De 450 kilome-

combineren. Dan is een nachtje blijven slapen ook

ter lange Hanzesteden Fietsroute doet

een goede tip! De Hanzesteden hebben voor ieder wat

de stadscentra van de Hanzesteden

wils qua overnachten: romantisch overnachten in een

aan en neemt je in acht etappes mee

knusse B&B’s tot moderne hotels. Bekijk

langs afwisselende landschappen.

www.visithanzesteden.nl voor tips.

Over een lengte van in totaal 450 km
verbindt de nieuwe Hanzesteden Fietsroute de Nederrijn met Nederland.
Aan de Duitse kant loopt de route
door de Hanzesteden Neuss, Wesel,

Kijk voor alle routes, leuke afstap-

Kalkar / Grieth en Emmerik aan de

plekken onderweg en ook over-

Rijn. Met de stroming van de Rijn en
de IJssel mee, kom je in Nederland

nachtingsmogelijkheden op:
www.hanzestedenfietsroute.nl

door Doesburg, Zutphen, Deventer,
Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen,
Elburg en eindig je in Harderwijk.
De knooppunten wijzen je de weg.
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Deze advertorial is medegefinancierd uit het INTERREG-

Je kunt natuurlijk de gehele route fiet-

programma Duitsland-Nederland als onderdeel van het project

sen, de etappes zijn ook los te fietsen.

Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden.
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