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Over een lengte van in totaal 450 km verbindt de nieu-
we fietsroute de Nederrijn met Nederland. Aan de Duitse 
kant loopt de route door de steden Neuss, Wesel, Kalkar 
/ Grieth en Emmerich am Rhein. Met de stroming van de 
Rijn en de IJssel mee, kom je in Nederland door Does-
burg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kam-
pen, Elburg en eindig je in Harderwijk.  De knooppunten 
wijzen je de weg. Je kunt natuurlijk de gehele route fiet-
sen, de etappes zijn echter ook los te fietsen.  

De wereld van vandaag in een historisch decor
Stap op de fiets en treed in de voetsporen van de vroe-
gere kooplieden: ervaar de macht en pracht van de Han-
zesteden. Herbeleef de geschiedenis in de steden met 
historische pakhuizen, middeleeuwse straatjes en over-
blijfselen van stadsmuren. Beleef ook het heden; van 
trendy conceptstore naar ambachtelijke brouwerij en van 
Gotische kerk tot futuristische kunstwolk, de Hanzeste-
den zullen je verrassen. Maak je bezoek compleet met 
een drankje te drinken op het terras, een museumbe-
zoek of ga lekker winkelen. 

Wat is er nu een mooiere manier om veel verschillende Hanzesteden te verkennen dan met de fiets?  
Volg het water van Rijn en IJssel tussen het Duitse Neuss en Hanzestad Harderwijk. De 450 kilome-
ter lange Hanzesteden Fietsroute doet de stadscentra van de Hanzesteden aan en neemt je in acht 
etappes mee langs afwisselende landschappen. 
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        Beleef de Hanzesteden
grensoverschrijdende fietsroute 

TIP
In 2022 worden er in alle deelnemende Hanzesteden 
prachtige metershoge muurschilderingen gemaakt. 
Laat je verrassen! De muurschilderingen komen via 
Augmented Reality tot leven. Op een smartphone of 
tablet zijn virtuele objecten in de omgeving te zien alsof ze er echt zijn. Via Instagram @discoverhansa is 
het mogelijk om de muurschilderingen te bekijken en te volgen welke er worden vervaardigd.  
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Hanzerondjes 
Liever een kortere afstand fietsen? Kies dan voor een 
van de zestien Hanzerondjes en ontdek het achterland. 
Iedere stad langs de hoofdroute heeft een dergelijke lus 
van gemiddeld 40 à 50 kilometer. Zo wordt ook Maas-
bommel, kleinste Hanzestad van Nederland, aangedaan 
via een Hanzerondje dat start in Nijmegen. 

Blijf gerust een nachtje slapen
Als je besluit om verschillende Hanzesteden te combi-
neren, dan is een overnachting aan te raden. De Han-
zesteden bieden voor elk wat wils: van romantisch over-
nachten in een knusse B&B tot een nacht in een modern 
hotel. Bekijk de website voor tips. 
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Muurschildering in Hanzestad Kalkar  Foto: De Strakke Hand

Grote Markt in Hanzestad Wesel.
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Kijk voor alle routes, leuke afstapplekken onderweg en overnachtingsmogelijkheden op: 
www.hanzestedenfietsroute.nl

De etappes van de Hanzesteden Fietsroute uitgelicht

Etappe 1 (88 km) Neuss – Wesel
Van het oude Neuss naar vestingstad Wesel slinger je langs de Nederrijn. Las 
onderweg een pauze in bij een leuke Biergarten – hier voel je dat je echt in 
Duitsland bent.

Etappe 2 (57 km) Wesel – Kalkar – Emmerich am Rhein 
Je fietst naar de middeleeuwse stad Kalkar met het prachtige dorpje Grieth in 
zijn kielzog. De Rijn bracht in Emmerich am Rhein handel en welvaart, maar 
ook verwoesting en watersnood. Nu is het vooral genieten op de promenade 
op de kade.

Etappe 3 (60 km) Emmerich am Rhein – Nijmegen
Je steekt vanaf Emmerich am Rhein de grens over en verkent een deel van 
Oost-Gelderland, bijvoorbeeld het leuke plaatsje Tolkamer. Deze tocht eindigt 
in de oudste stad van Nederland, Nijmegen, waarvan de historie teruggaat 
naar de tijd van de Romeinen.

Etappe 4 (50 km) Nijmegen – Arnhem - Doesburg
Het startpunt van etappe 4 is de oudste stad van Nederland, Nijmegen, waar-
bij je langs een mooie route naar Arnhem fietst. Van daaruit fiets je door naar 
cultureel Doesburg. De tocht geeft je historie, maar levert ook hedendaagse 
taferelen op.

Etappe 5 (53 km) Doesburg – Zutphen - Deventer
Van cultureel Doesburg via torenstad Zutphen naar eigenzinnig Deventer, waar 
je het grootste en gezelligste Hanzemarktplein van Nederland vindt. Alle drie 
Hanzesteden bieden veel bezienswaardigs, maar de wegen die je van a naar 
b leiden zijn minstens zo adembenemend.

Etappe 6 (52 km) Deventer – Hattem – Zwolle 
De mooiste rivier van Nederland, De IJssel, voert je van Deventer, via Hattem 
naar Zwolle. Landgoederen en (fiets)pontjes zijn onderdeel van deze mooie 
route. De tocht eindigt in Hanzestad Zwolle met haar creatieve hoogstandjes. 

Etappe 7 (35 km) Zwolle – Hasselt – Kampen
Van de creativiteit in Zwolle, via bedevaartsoord Hasselt naar thuishaven van 
de Kamper Kogge in het nautische Kampen. Alles te vinden in deze route. 
Hanzestad Zwolle heeft het kunstmuseum van Oost-Nederland: Museum de 
Fundatie. Ruime wegen leiden door regio IJsseldelta de weg.

Etappe 8 (43 km) Kampen – Elburg – Harderwijk 
Tijdens de slotetappe verandert het landschap zo’n beetje om de paar kilo-
meter. Maar de blauwe draad blijft gelijk: het water. Ontdek ook vissers- en 
vestingstad Elburg en eindig de Hanzesteden Fietsroute in heerlijk Harderwijk.
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Scan de QR code en kom meteen meer te weten 
  over de Hanzesteden Fietsroute.
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