FIETSEN

Zomer
OP DE FIETS

Door stad en land rond Arnhem en Nijmegen, of van Hanzestad
naar Hanzestad met zelfs etappes over de grens: deze zomer gaan
we nét even verder op de fiets!
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Met de e-bike door …
… de Liemers (75 km)
Beginpunt: Lathum

Via de IJssel, de Rijn, uiterwaarden en een pontje
kom je door dorpjes en uiteindelijk in het grootste
recreatiegebied van Nederland, Rhederlaag.
visitarnhem.com/fietsen

Fietsen is vrijheid!
Grote kans dat je het afgelopen jaar aan het trappen
geslagen bent, want: fietsen kan altijd! Op zoek
naar meer mooie routes? Laat je verrassen door het
vernieuwde fietsnetwerk rond Arnhem en Nijmegen.

… de Betuwe (60 km)
Beginpunt: Gendt

Met de Betuwse WOII-route ontdek je via knooppunten de onbekende oorlogsgeschiedenis van de
en andere idyllische stadjes en dorpen.

Betuwe.
visitnijmegen.com/fietsen

Fiets bijvoorbeeld van Nijmegen richting de
Betuwe, bekijk de Romeinse resten aan de
Limes, bezoek het fort waar de toegang tot
Nederland eeuwenlang werd bewaakt en
ontdek waar de Elstar-appel werd ontwikkeld. Of maak een ‘Rondje Pontje’ langs de

Zelf plannen en ontdekken

Met het vernieuwde fietsnetwerk van de

knooppunt je eigen routekeuze en varieer

rivieren, neem pontjes over waterlopen in

regio Arnhem Nijmegen fiets je aan de hand

er eindeloos op los! Fietsend door het land-

de Liemers, haal herinneringen op aan doel-

nu een mooie route uit via de online fiets-

van de knooppunten door prachtige na-

schap zie je hooggelegen groene bossen die

gerichte overstromingen tijdens de Tweede

routeplanner en sta al fietsend stil bij de

tuurgebieden en langs bijzondere beziens-

zijn opgestuwd door gletsjerijs, eindeloze

Wereldoorlog en eindig je route, net als

vrijheid van zowel nu als vroeger. Ga voor

waardigheden die vertellen over tijden van

uiterwaarden, paarskleurende heidevelden

Operatie Market Garden, aan de Rijn in

meer inspiratie, kant-en-klare routes en de

veroveringen, bezetting en bevrijding. Het

en uitgestrekte cultuurlandschappen. Niet

Arnhem. Op elk fietsknooppunt vind je inte-

fietsrouteplanner naar

netwerk leidt je over korte afstanden langs

ver van deze prachtige natuur vind je het ge-

ressante informatie over de plek waar je je

visitarnhem.com/fietsen en

onbeperkt veel mogelijkheden. Maak bij elk

zellige Nijmegen, het eigenzinnige Arnhem

bevindt. Dat is uniek in Nederland!

visitnijmegen.com/fietsen
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Met de fiets ga en sta je waar je wilt. Stippel
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ETAPPE 4
NIJMEGEN–ARNHEM–DOESBURG
Het startpunt van deze etappe is

5

Nijmegen. Een mooie route naar Arnhem

8 ETAPPES

volgt, om vandaaruit door te fietsen
naar cultureel Doesburg.

Van Hanzestad naar
Hanzestad

Doesburg

ETAPPE 5
DOESBURG–ZUTPHEN–DEVENTER
Vanuit Doesburg fiets je via torenstad

Je steekt de grens over en verkent een deel
van Oost-Gelderland, bijvoorbeeld het leuke

Het Duitse Neuss is een prach-

oudste stad van Nederland, Nijmegen, waar-

tige stad aan de Rijn met

van de historie teruggaat naar de tijd van de

oude pakhuisgebouwen, een

Romeinen.

Zutphen naar eigenzinnig Deventer,

Bij elke Hanzestad
is er ook een
Hanzerondje om te
fietsen!

ETAPPE 3
EMMERICH AM RHEIN (D)–NIJMEGEN
ETAPPE 1
NEUSS–WESEL (D)

Zutphen

waar je het grootste en gezelligste
Hanzemarktplein van Nederland vindt.
De wegen en paden onderweg zijn
adembenemend.

Dit artikel is medegefinancierd uit het INTERREG-programma Duitsland-Nederland als
onderdeel van het project Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden.

Langs de Rijn en de IJssel: de Hanzesteden Fietsroute volgt
het water tussen het Duitse Neuss en Hanzestad Harderwijk.
Vind je 450 km te lang? Ga dan voor een losse etappe!

hanzestedenfietsroute.nl

plaatsje Tolkamer. Deze tocht eindigt in de
Emmerich
am Rhein

3

rische bezienswaardigheden.

ETAPPE 7
ZWOLLE–HASSELT–KAMPEN

Eindpunt is Wesel: bezoek de

Een mooie route door de regio IJsseldelta: van de

beroemde kathedraal en het

creativiteit in Zwolle fiets je via bedevaartsoord

LVR-Niederrheinmuseum.

Hasselt naar nautisch Kampen, de thuishaven van

grote binnenhaven en histo-

6

het replica-schip de Kamper Kogge.

Fotografie o.a. Marketing Oost, Jos Saris, Melanie Stegemann

Neuss
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1

2
Zwolle

7

Duitsland afreist op

ETAPPE 6
DEVENTER–HATTEM–ZWOLLE

 anwb.nl/reiswijzer

De IJssel wijst je vanuit Deventer

vóórdat je naar
Wesel

Hanzesteden Fietsroute

ETAPPE 8
KAMPEN–ELBURG–HARDERWIJK

Hattem

Kijk

8

wat de maatregelen en

de weg naar Hattem en Zwolle.

en opgedeeld in acht etappes. Knooppunten

ETAPPE 2
WESEL–KALKAR–EMMERICH AM RHEIN (D)

wijzen je de weg tussen het Duitse Neuss en

Je fietst richting de middeleeuwse stad Kalkar

schap er op deze etappe compleet anders

Harderwijk, en alle mooie Hanzesteden daar-

met het prachtige dorpje Grieth in zijn kielzog. De

uitzien. Ontdek ook vissers- en vestingstad

het in het oog springende Museum

tussen. Kijk op  hanzestedenfietsroute.nl

Rijn bracht in Emmerich am Rhein handel en wel-

Elburg en eindig de Hanzesteden Fiets-

de Fundatie.

voor alle route-informatie.

vaart, maar ook verwoesting en watersnood. Nu is

route in heerlijk Harderwijk.

De Hanzesteden Fietsroute is 450 km lang

Binnen een paar kilometer kan het land-

adviezen zijn voor
reizen over de
grens.

Landgoederen en (fiets)pontjes zijn
onderdeel van deze mooie route.
Eindpunt is Hanzestad Zwolle, met

het vooral genieten op de promenade op de kade.
Elburg
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DEVENTER

3x leuk

in Hanzestad
Deventer
v.a.

Koek proeven

139,-

Hoe je ook door de kronkelstraatjes dwaalt, je komt altijd weer
op de Brink uit, de huiskamer van Deventer. Bekijk de prachtige
In dit Dickens-achtige winkeltje proef je de beroemde Deventer
koek (en kun je meteen inslaan voor thuis!).

Hip shoppen
Het monumentale Bergkwartier en het Noordenbergkwartier
zitten propvol bijzondere winkels: mode, curiosa, boeken, speel-

3 dagen Deventer

p.p.

LOGEREN AAN
DE IJSSEL

Hanzestad, maar ook boekenstad en koekstad: er is zo

goed, thee, chocola, sieraden, kunst en nog veel meer. Halver-

veel te ontdekken in Deventer. Maak ook een fietstocht

wege het ene straatje word je alweer verleid af te slaan naar weer

langs de IJssel of volg deze zomer de kunstroute IJssel-

een ander straatje of steegje vol winkelplezier.

biënnale. Je verblijft in Pillows Luxury Boutique Hotel

Borrelvaart

aan de IJssel, pal aan het water en met zicht op de stad.

Aan het einde van een dagje Deventer proosten met uitzicht?

Wat krijg je?

Stap aan boord bij Rederij Celjo en bekijk de Hanzestad vanaf het

Blauw

water! Je vaart over de IJssel naar Zutphen en weer terug. Onder-

• 2 nachten in Pillows Luxury Boutique Hotel aan

weg worden een glas cava en borrelhapjes geserveerd. Er is ook

de IJssel, inclusief ontbijt

een lunchvaart.

• ANWB-cadeaukaart t.w.v. € 10,- (1 per boeking)

 LEDENVOORDEEL: koop je tickets op anwb.nl/xxxxx met

Brons

€ 2,50 korting.

+ koffie/thee met Deventer koek bij aankomst
Zilver
+ stadsgids Deventer (1 per kamer)
Goud
+ retourticket veerpont
Platina
+ attentie van Deventer koekwinkeltje (1 per kamer)

Ga je mee?
Boek dit arrangement op anwb.nl/e7deventer of bel de

Foto Ruben Drenth

ANWB op 088-269 02 69.
Dagelijkse aankomst mogelijk, vanaf € 139,-

SHOPPEN IN DEVENTER
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Vanafprijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaarheid en bezetting.
Inclusief CO2-compensatie. Exclusief toeristenbelasting (ter plaatse te voldoen),
reserveringskosten € 25,- per boeking.

ANWB Ledenreizen is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

panden uit de Hanze-hoogtijdagen, zoals het Deventer Koekhuis.

