
 

 

In samenwerking met de Vrouwen van Nu Z-Holland/N-Brabant heeft Florasailing 

(Berthus en Jonne) voor ons samengesteld de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANZESTEDEN ROUTE 
Varen over de IJssel 

en fietsen door Nederland 

Van 24 juni – 1 juli 2023 

Al fietsend en varend  laten we ons verrassen door ons mooie Nederland. We 

varen  over de IJssel en  meren af in Hanzesteden.  We gaan in Amsterdam aan 

boord van de hotel boot Flora van Berthus en Jonne.  Een intieme gezellige boot 

waarop 21 personen kunnen meevaren. De boot legt aan in prachtige oude 

havens  zoals  Wijk bij Duurstede, Arnhem, Zutphen, Kampen, Harderwijk en we 

eindigen weer in Amsterdam.  Wij fietsen elke dag  door afwisselende 

rivierlandschappen en natuurgebieden. We maken kennis met boeiende, 

historische steden en pittoreske plaatsjes en -als het even kan- bezoeken we 

onderweg leuke bezienswaardigheden. Eind van de middag zoeken we de boot op 

in de volgende haven  waarna we ons laten verrassen door weer een heerlijk 

diner van Jonne.  

We fietsen per dag 40-60 km. Een goede gezondheid en fietservaring  is dan ook 

een voorwaarde voor deelname.  Een e-bike wordt aangeraden. Huur- of eigen 

fiets is mogelijk.   

 



PROGRAMMA (onder voorbehoud) 

Dag 1: Amsterdam | Amsterdam – Wijk bij Duurstede 

Boarden en inchecken. De bemanning verwelkomt  ons graag tussen 13.00 en 

14.00 uur aan boord. Om ongeveer 14.00 uur vertrekt het schip vanuit 

Amsterdam over het Amsterdam-Rijnkanaal naar Wijk bij Duurstede. In het 

pittoreske haventje  brengen we  de eerste nacht aan boord door. Na het diner 

laat een bewoner van Wijk bij Duurstede ons de mooie plekjes van dit oude 

stadje zien.  

 

Dag 2: Wijk bij Duurstede-Wageningen-Arnhem 

Terwijl we genieten  van het ontbijt, vaart het schip naar Wageningen, waar onze  

eerste fietstocht van deze reis start. We rijden door het schilderachtige rivierdal 

van de Rijn, en door de bossen en heidevelden van de Veluwe. Aan het eind van 

de dag fietsen wij  door de buitenwijken en langs mooie parken zoals Sonsbeek 

en Zijpendaal naar Arnhem, waar we dichtbij het centrum overnachten.  

 

Dag 3: Arnhem – Doesburg – Zutphen – Deventer 

 Vanaf Doesburg fietsen we 

vandaag langs de IJssel naar 
Bronkhorst, dat als het kleinste 

stadje van Nederland te boek 

staat. We kunnen langs de 

rivieroever vanZutphen naar 
Deventer fietsen of via Vorden 

langs landhuizen en kastelen. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 4: Deventer – Hattem – Kampen  

 

Vanochtend maken we  een fietstocht 

langs de IJsseloever voordat we bij 

Wijhe een pontje nemen  om de rivier 
over te steken naar Hattem. De 800 jaar 

oude stad Hattem heeft een rijke 

geschiedenis die tot op de dag van 
vandaag duidelijk zichtbaar is. De 

mogelijkheid bestaat ook om via de 

Oost-Veluwe  Kampen te bereiken. 
 

 

 

Dag 5: Kampen – Roggebotsluis -Elburg – Harderwijk  

 

In de ochtend vaart het schip naar de 
IJsselmonding over de zogenaamde 

randmeren. De fietstocht van vandaag 

begint bij de Roggebotsluis, 
waarvandaan we naar de vissershaven 

van Elburg fietsen. Vanuit Elburg gaat 

de rit door naar het mooie Harderwijk 
door de bossen en heide bij Elspeet. De 

nacht wordt doorgebracht in de oude 

vissershaven van Harderwijk. In de 

jaren 1500 had Harderwijk de grootste 
vismarkt van het Zuiderzeegebied en 

het is nog steeds een fascinerende stad om op je gemak te verkennen. 

 

 

Dag 6: Harderwijk – Bunschoten – 

Spakenburg  

 

Vandaag hebben we de  keuze voor 

een fietstocht langs de IJsselmeerkust 

of een combinatie van deze kustroute 

met een deel dat ook de 

aangrenzende bossen meeneemt. De 

nacht wordt doorgebracht in 

Spakenburg, een dorp dat bekend 

staat om zijn traditionele 

klederdracht. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Dag 7: Spakenburg – Huizen  

– Naarden – Muiden – 

Amsterdam  

 
Tijdens het ontbijt genieten we 

van het landschap vanuit het 

comfort van het schip, terwijl we 
naar Huizen varen.  Vandaaruit 

fietsen wij  naar de prachtige 

vestingstadjes Naarden en 
Muiden, bekend om zijn 

historische kasteel. Vanuit 

Muiden fietsen we  over rustige 

wegen naar onze 
eindbestemming: Amsterdam. Afhankelijk van het tijdstip waarop we weer aan 

boord komen, kun je Amsterdam nog in gaan. Onze boot ligt tegenover het  

Nemo museum, dit museum dat een groot dakterras heeft met prachtig uitzicht  
is best de moeite waard!  

 

 
Dag 8: Amsterdam 

 

Na het ontbijt is het om 9.00 uur tijd om te vertrekken. Natuurlijk niet, nadat we 

na deze heerlijke ontspannen vakantie, afscheid hebben genomen van de 
schippers van de Flora en van elkaar.  

 

 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Reissom: € 895,- VOL PENSION 

Huur e-bike: € 100,- 
Huur gewone fiets: € 50,- 

Eigen fiets is mogelijk 

Contactpersoon: Riet van der Werff tel. 0640019872 
 

 

 

 

 

 

 

 


