
HANZESTADSWANDELING KAMPEN

ROUTE 4,6 km

Kampen heeft, net als elke Hanzestad, zijn eigen authentieke sfeer en charme! 	Het
Hanzeverleden van de cultuurhistorische stad Kampen is overal in de stad nog terug te vinden.
Onder andere monumentale panden/gevels en stadspoorten. Beleef dit via deze wandelroute.
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Hanzestadswandeling Kampen



Hanzestadswandeling Kampen
Hoe kom ik bij het startpunt?
U kunt op elke plek, op de route, beginnen. Volg hiervoor de schildjes met de rode pijlen, en Hanze logo. De
routebeschijving gaat uit van de start bij keuzepunt van het wandelnetwerk H21.

1 Gotisch Hanzekoopmanshuis

80 m

2 Nieuwe Toren

100 m

H24
Wandelkeuzepunt H24
(begin op rode route)

170 m

3 Evangelische Lutherse Kerk

300 m

H16 Wandelkeuzepunt H16

900 m

H17 Wandelkeuzepunt H17

1,1 km

4 Linnenweversgildepoortje

1,5 km

H19 Wandelkeuzepunt H19

1,6 km

5 Sint Annakapel

1,6 km

6 Broederpoort

1,7 km

H18 Wandelkeuzepunt H18

1,7 km

H11 Wandelkeuzepunt H11

2,3 km

H10 Wandelkeuzepunt H10

2,5 km

H23 Wandelkeuzepunt H23

2,8 km

7 Cellebroederspoort

3,2 km

8 Sint Nicolaas- of Bovenkerk

3,6 km

9 Koornmarktspoort

>= 100 meter van route vandaan

H22 Wandelkeuzepunt H22

3,8 km

10 Voormalige synagoge

4,2 km

11 Stadsbrug

>= 100 meter van route vandaan

12 Sigarenfabriek 'De Olifant

4,3 km

H21 Wandelkeuzepunt H21

4,6 km

13 Stedelijk Museum

4,6 km

Einde van de route



Hanzestadswandeling Kampen
4,6 km

1 Gotisch Hanzekoopmanshuis
Oudestraat 158
Een echt Hanzekoopmanshuis gebouwd
aan het einde van de 15e eeuw. Op de
binnenplaats bevonden zich paardenstallen.
De paarden werden gehouden om een in
het achterhuis geplaatste rosmolen aan te
drijven.

2 Nieuwe Toren
Oude straat
De Nieuwe Toren is kenmerkend voor het
stadsbeeld. Het carillion telt maar liefst 48
klokken. De toren staat centraal in één van
de Kamper Ui verhalen.

3 Evangelische Lutherse Kerk
Burgwal 85
Deze kerk wordt door de Kampenaren ook
wel Zwaantjeskerk genoemd. Het heeft de
vorm van een Griekse tempel.

> ontdek meer op de volgende pagina



4 Linnenweversgildepoortje
Groenestraat
Het fraaie poortje van het vroegere
'Linnenweversgilde'. Het voormalige
gildegebouw achter het poortje is jarenlang
als fabriek gebruikt.

5 Sint Annakapel
Broederweg 10
Deze kerk uit eind 15e eeuw was de kerk
van de zwarte- of Cellezusters, die bij het
Sint Annaklooster hoorde.

6 Broederpoort
Broederweg
Ook deze poort is in 1465 verplaatst. Aan
deze zijde van Kampen was geen stenen
stadsmuur, maar een aarden wal ter
verdediging van de stad.

> ontdek meer op de volgende pagina



7 Cellebroederspoort
Cellebroedersweg
De Cellebroederspoort heeft ooit dichter bij
de oude stadskerk gestaan. In 1465 werd de
stadspoort verplaatst vanwege de
toenemende welvaart in het Hanzetijdsperk.

8 Sint Nicolaas- of Bovenkerk
Muntplein - Koornmarkt
De Sint Nicolaaskerk, door Kampenaren
Bovenkerk genoemd, is het oudste
bouwwerk van de stad. De kerk laat door
zijn bijzondere klokken nog steeds een
middeleeuws geluid horen.

9 Koornmarktspoort
IJsselkade
De Koornmarktspoort is gebouwd begin 14e
eeuw en is de oudste van de 3 Kamper
poorten. Momenteel is de poort gesloten
voor bezoek.

> ontdek meer op de volgende pagina



10 Voormalige synagoge
Lampetpoort
De voormalige synagoge (aan de
Lampetpoort, straat tussen Voorstraat en
IJsselkade) heeft tegenwoordig de functie
als gemeentelijke expositieruimte.

11 Stadsbrug
Brug over de IJssel
In 1448 bouwde Kampen haar eerste houten
brug over de IJssel. Na vele versies van de
brug is de huidige stadsbrug met Gouden
Wielen in 1999 geopend.

12 Sigarenfabriek 'De Olifant
Voorstraat 100 - 108
De scheve muren, oude klinkervloeren en
houten vlonders van de Olifant zijn
doortrokken van de geur van tabak en
cederhout. In deze monumentale fabriek
worden nog steeds sigaren gerold.

> ontdek meer op de volgende pagina



13 Stedelijk Museum
Oudestraat 133
Gevestigd in het voormalige raadhuis. Het
oude raadhuis met uivormig torentje is
gebouwd rond 1350. Het nieuwe raadhuis,
aan de rechterkant, werd eind 16e eeuw
toegevoegd. Stedelijk Museum heeft 4
hoofdthema's: water, religie, rechtspraak en
huis van Oranje.

 

Gemaakt met routemaker.nl


