Routebeschrijving: Hanzestadswandeling
Harderwijk
Weet jij wat er gebeurde op het pleintje bij de Smeepoortenbrink? Of wat er ten tijde
van de Hanze verhandeld werd op de Vischmarkt? Ontdek het tijdens deze
Hanzestadswandeling. Geniet ondertussen van de mooiste plekjes van Harderwijk.








































Wandel vanaf het begingpunt ‘Markt’ onder de poort door, links van hotel Marktzicht.
Loopt naar de overkant van het park richting Lineaustoren / Academiestraat.
Ga op de Academiestraat rechtsaf, en loop de straat uit.
Ga op de Donkerstraat rechtsaf.
Ga de eerste links naar de Kerksteeg.
Ga links op de straat Achterom, u ziet nu aan uw rechterhand de Grote Kerk.
Ga linksaf naar de Israëlstraat, dat is de straat voor Hotel Baars.
Ga op de Donkerstraat naar rechts.
Neem gelijk de eerste straat links naar de Smeepoortenbrink.
Ga linksaf onder de Paradijspoort door naar het Kloosterplein.
Op dit plein staat aan de overkant de Catharinakapel en rechts het Klooster. Ga rechtsaf naar Klooster.
Ga op de Vitringasingel rechtsaf.
Ga de eerste rechts naar de Smeepoortstraat.
Ga de derde links richting de Muntsteeg, dit is vlak voor Hotel Baars.
Ga aan het einde van de weg rechts richting Blokhuis.
Volg Blokhuis tot je op Kerkplein uitkomt. Blokhuis loopt over naar Straat van Sevenhuysen.
Eenmaal uit de straat van Sevenhuysen gaat u linksaf richting Vijhestraat.
Ga aan het einde van de Vijhestraat linksaf de Buiten de Bruggepoort op.
Wandel rechtdoor het strandeiland op om een kijkje te nemen over de voormalig Zuiderzee.
Wandel weer terug richting de Buiten de Bruggepoort en ga bij Hotel Monopole Linksaf
Strandboulevard West op.
Ga de eerste rechtsaf naar de Hoogstraat.
Ga gelijk rechtsaf de Rabbitstraat op.
Volg deze weg tot de Bruggestraat.
Ga op de Bruggestraat links af.
Ga de eerste linksaf de Heeraaltszstraat op.
Ga op de Hoogstraat linksaf en steek rechtdoor, door gelijk rechtsaf te gaan. Je bent nu op de
Pasenstraat.
Buig aan het einde rechts af, je komt uit op de Vischmarkt. Aan uw linkerhand ziet u nu de Vischpoort.
Steek de Vischmarkt schuin over naar Grote Oosterwijck. Dat is ter hoogte van Bistro Vischmarkt 49.
Ga linksaf op de Grote Oosterwijck.
Volg deze weg tot je bij het water uit komt, ga dan rechtsaf.
Ga bij het bruggetje aan de linkerkant het water over.
Ga rechtsaf om de Vischafslag, Molen De Hoop en Scheepswerf Veluvia te bekijken.
Loop terug naar het bruggetje en ga rechtsaf.
Ga de eerste linksaf de Zoutkeetstraat op.
Ga linksaf de Keizerstraat op en ga gelijk weer rechtsaf de Nonnenstraat op.
Ga bij de Grote Marktstraat linksaf.
Ga met de bocht mee naar rechts, en sla op de kruising rechtsaf de Grote Poortstraat in.
Deze straat loopt over in de Hoogstraat.
Ga bij de Hondegatstraat naar links.
Je komt weer uit op de Markt, bij het beginpunt van de route.

