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H A N Z E S T E D E N  F I E T S R O U T E

STEDENTRIP OP DE FIETS
De Hanzesteden Fietsroute rijgt over een traject van  

450 kilometer zestien Duitse en Nederlandse Hanzesteden aaneen. 
Tussen Neuss en Harderwijk doorkruis je een rijke variatie aan 

landschappen. Je kunt verschillende deellussen fietsen, maar zo’n 
langeafstandsroute heeft ook wel wat. Perfect met een e-bike! 

Volg het water 
De Hanzesteden Fietsroute volgt  
het water van de Rijn en de IJssel.  
Aan de oevers ontstonden eeuwen  
geleden welvarende handelsstadjes: de  
Hanzesteden. Stuk voor stuk zijn het nu 
sfeervolle plaatsen met oude pakhuizen, 
middeleeuwse straatjes en stoere stads
muren. Ze verleiden je telkens om even af 

te stappen voor een terrasje, een  
museum of om rond te neuzen in een 
conceptstore of microbrouwerij. Deze 
fietsroute begint in het Duitse Neuss en 
eindigt in Harderwijk. In Nederland is de 
route te volgen met fietsknooppunten,  
in Duitsland gebruik je het fietsknoop
punten systeem en de bewegwijzering 
van de Rijn fietsroute.
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Kampen – 
Elburg – Harderwijk

Tijdens de slotetappe 
blijft het landschap 

constant veranderen. 
Met als ‘blauwe 

draad’: het water. 
Elburg fiets je binnen 
via de middeleeuwse 

Vischpoort, die  
vroeger ook dienst
deed als lichtbaken 

voor vissers en 
vrachtvaarders op de 

vaak stormachtige 
Zuiderzee. 

Doesburg – 
Zutphen – Deventer
Vandaag word je 

verwend, met drie 
prachtige Hanzeste
den op één dag. En de 

weg ernaartoe is 
minstens zo mooi. Las 

een lange pauze in 
voor Zutphen, hier 

gaan hip en historisch 
heel goed samen. Pik 
een rondleiding mee 
door de Burgerzaal, 
die in de loop der tijd 
dienst heeft gedaan 
als vleeshuis, gevan

genis en boterhal. 

Deventer – 
Hattem – Zwolle

De IJssel wijst je de 
weg naar Deventer, 
Hattem en Zwolle. 

Onderweg heb je mooi 
zicht op de uiterwaar

den. Snuffel na je 
fietstocht nog even 
rond in Museum de 
Fundatie, met een 

topcollectie beelden
de kunst. Vanuit  

Hannema’s Museum
bar (in de glazen UFO 

op het dak!) heb je 
prachtig uitzicht  

over de stad. 

Zwolle – 
Hasselt – Kampen
Een authentiek en 

ambachtelijk traject. 
Via bedevaartsoord 

Hasselt trap je dwars 
door de IJsseldelta 
naar de thuishaven 

van de Kamper Kogge. 
Ga terug in de tijd op 

de Koggewerf, een 
prachtige plek met 

schepen in aanbouw, 
een schipperstaveerne 

en de replica van  
een middeleeuws 

handelsschip. 
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Emmerik aan de Rijn (D) 
– Nijmegen 

Vanaf de Rijnprome
nade bij Emmerik rijd 
je een prachtige route 

naar Nijmegen. De 
heuvels rond de grens 

van Duitsland en 
Nederland maken 
deze etappe extra 
mooi. Aan het eind 

van de dag volg je je 
neus naar het oudste 
café van Nijmegen: In 
de Blaauwe Hand. Een 
hapje en een drankje 

gaan er wel in! 

Neuss – Wesel (D)
Van het oude Neuss 

naar vestingstad 
Wesel slinger je langs 
de Nederrijn. Neuss is 

een van de oudste 
steden van Duitsland. 

In het oudste nog 
bestaande koop

manshuis van de stad 
(uit 1603) vind je  
nu restaurant  

Em Schwatte Päd. 
Bezoek in Wesel  

het Hanseforum in  
de Berliner Tor, en 

herbeleef de historie 
van de Hanzestad.

Wesel – Kalkar – 
Emmerik aan de Rijn (D)

Kalkar is een van de 
highlights van de 

Hanzesteden Fiets
route. Het lijkt wel de 
set van een film over 
de middeleeuwen. In 

Emmerik zie je de 
langste hangbrug van 

Duitsland met 803 
meter: de Golden  

Gate Bridge van de 
Nederrijn. 

Nijmegen – 
Arnhem – Doesburg
Deze etappe voert 

langs het water, heer
lijk voor een zomerse 
dag. Stap even af in 
Arnhem voor de 73 

meter hoge Eusebius
kerk. Vanuit de  

panoramalift heb je 
prachtig zicht over de 
stad, of stap even op 

de glazen balkons! 
Met trillende knieën 
fiets je verder naar 
Doesburg, waar het 

ook barst van de 
bezienswaardigheden. 
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Hanzerondjes
Rijd je liever een kortere route? 
Kies dan voor één van de  
zestien Hanzerondjes. Iedere 
plaats langs de hoofdroute 
heeft zo’n lus, variërend van  
25 à 50 kilometer. Zo ontdek  
je ook het achterland van de 
Hanzesteden. Met een rondje 
dat start in Nijmegen kom je  
in Maasbommel, de kleinste 

van romantisch overnachten 
in een knusse B&B tot een 
modern hotel. 

Praktisch
Op hanzestedenfietsroute.nl 
vind je meer informatie over 
etappes, Hanzerondjes,  
overnachtingen, leuke  
afstaptips en nog veel  
meer fietsinspiratie!

Emmerich am 
rhein

Kalkar
niJmegeN

arNhem

WESEL

Neuss

De Stellingmolen in Maasbommel
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WAT IS EEN HANZESTAD?
In de late middeleeuwen, toen 
Amsterdam en Rotterdam nog 
bescheiden stadjes waren, 
groeiden de Hanze steden uit 
tot machtige handelscentra. 
Op het hoogtepunt waren zo’n 
tweehonderd steden lid van 
het Hanzeverbond. Allerlei 
producten werden met kleine 
schepen vervoerd over zee en 
de rivier. De welvaart van toen  
is nu nog af te lezen aan de 
prachtige historische stads-
centra. Fietsend langs het 
water volg je het spoor van de  
vroegere kooplieden.

van alle Hanzesteden.  
hanzestedenfietsroute.nl

Blijf je slapen?
Hoe leuk is het om verschil
lende Hanzesteden te  
combineren? Dan is een 
nachtje blijven slapen ook 
een goed idee! In het hart 
van de Hanzesteden vind je 
bijzondere logeeradressen, 
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Historisch stadsbeeld van Wesel,  
te zien in het LVR-Niederrheinmuseum
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DISCOVERHANSA
In 2022 worden alle 
Hanzesteden verfraaid 
met metershoge 
muurschilderingen. 
Laat je verrassen! 
Deze muurschildering 
in Kalkar is de eerste 
uit de serie van veer-
tien die gemaakt 
worden. Volg de  
ontwikkelingen via  
@discoverhansa op 
Instagram en deel je 
foto’s met de hashtag 
#discoverhansa. 

Aparthotel Hattem
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Deze advertorial is medegefinancierd uit het INTERREG-programma Duitsland-Nederland als onderdeel van het project 
Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden.


