
Hattem wandelen en varen                                              
Bleek 3 

8051 EE Hattem                                               

 

Locatie zeer kort samengevat: 

 OV  :*****                                                           

 Auto  :***** 

 Parkeren :***** 

 Loopafstand :***** we gaan wel een uur wandelen in de middag 

 Vlakke vloer :***** 

 Rollator :***** is mogelijk op de boot en in de stad 

 Rolstoel :        is niet mogelijk op de boot, maar wel in de stad              

Met OV bereikbaar: neem vanaf NS station Zwolle bus 203 en je bent in 12 minuten 

in Hattem (bushalte Haven-centrum).  

Met de auto via de A50: neem afslag 30 naar Hattem en volg de P-route naar het 

centrum (zet navigatie uit). Via de A28: neem afslag 18 (Zwolle-Zuid) en volg de 

borden naar Hattem.  

Gratis parkeren op P2 (Bleek). Je bent nu bij het paviljoen. Is deze parkeerplaats vol 

dan kun je ook gratis parkeren bij de Schipperswal (haven). Zie ook kaartje 

hieronder.  

 

 

Het unieke Panorama Paviljoen Vadesto ligt in 

Hattem op de meest fraaie locatie die je je kan 

voorstellen; een bijzondere belevenis om dit te 

ervaren! Het Paviljoen ligt boven op een dijk, met 

een geweldig groots uitzicht over de omgeving, de 

IJsseluiterwaarden en daarachter de IJssel waar 

allerlei schepen passeren. Ook zie je zomers het 

veerpontje heen en weer varen op de grens van 2 provincies: Gelderland en 

Overijssel. Het is hier altijd genieten van de wisselende natuur en prachtige 

vergezichten! Vergeet dus uw camera niet! De omgeving van het Panorama 

Paviljoen is het waard! 

 

Na de lunch is er een Stadswandeling met gids 

en een Natuurboottocht. Je wordt dan in twee 

groepen verdeeld, één groep voor de 

stadswandeling en één groep voor de 

natuurboottocht. Daarna wisselen we zodat 

iedereen mee kan doen.  

 

 



STADSWANDELING MET GIDS  

De gids vertelt je leuke en bijzondere wetenswaardigheden over dit pittoreske 

Hanzestadje Hattem, terwijl je door soms kleine straatjes en steegjes wandelt en 

langs oude monumenten. Een bijzondere wandeling van ca.1 uur met interessante 

verhalen over het verleden en heden van dit bijzondere stadje Hattem, getiteld het 

best bewaarde stadje van Nederland.  

 

NATUURBOOTTOCHT van ca. 1 uur. Vanaf het 

terras stap je direct de boot in! De boot maakt 

een tocht naar het Algemene Veen, een 

natuurgebied bij Hattem. Je vaart door een 

gebied met o.a. ijsvogels, bevers en zelfs 

schildpadden en diverse andere bijzondere 

dieren. We varen door de IJsseluiterwaarden, 

langs de noordelijke uitlopers van de Veluwe tot 

het fraai gelegen Hezenbergersluis complex in het Apeldoorns kanaal, het “fraaiste 

kanaal van Nederland”. Het voordeel van een halfopen boot is dat je de natuur en 

omgeving beter kunt beleven. Je ziet en hoort bijv. de vogels beter. De schipper zal 

je veel vertellen. 

 

Deze ontmoetingsdag wordt afgesloten bij Vadesto aan de Bleek, met een alcoholvrij 

afscheidsdrankje zodat een ieder om uiterlijk om 16.00 uur huiswaarts kan keren. 



Kaartgegevens ©2022 100 m 

8 min.

650 m

via Schipperswal

9 min.

700 m

via Geldersedijk

Lopen 650 m, 8 min.Hattem, Centrum, 8051 EM Hattem naar Hattem,
8051 SH



11 min.

850 m

via Geldersedijk en Kleine Gracht

Alle routes zijn grotendeels vlak


