
 

De wandeling bestaat uit twee delen: een korte stadswandeling en een wandeling 
over de landgoederen rondom de hanzestad Elburg. 
Beide wandelingen beginnen vanaf het parkeerterrein ‘t Schootsveld, aan de rand 

van het stadje, en zijn daarom uitstekend met elkaar te combineren. 
 

1. Wandeling over de landgoederen rondom Elburg 
 
De paden, die je op deze route tegenkomt, zijn allemaal breed en goed 

begaanbaar. In het algemeen zijn ze (half) verhard. 
Je loopt eerst langs de hoofdweg terug in zuidoostelijke richting, maar na een 

kleine kilometer sla je al linksaf en loop je het eerste landgoed binnen. Op de T-
splitsing sla je rechtsaf en even verder volg je de weg  linksaf. Je loopt nu 
ongeveer een kilometer langs een sloot; via één van de twee bruggen moet je 

deze sloot oversteken. Op de splitsing sla je links af (in oostelijke richting). Deze 
weg blijf je ook een kleine kilometer volgen, waarna je rechtsaf het bos in loopt. 

Na 500 meter kom je bij een landgoed uit, waarbij je links afslaat. Je blijft nu het 
bospad volgen totdat je bij de grote verkeersweg uitkomt. Aan de overkant 
daarvan liggen de tuinen van A. Vogel. 

 
A. Vogel was een Zwitserse onderzoeker, die overtuigd was van de 

natuurgeneeskracht van bloemen en kruiden. 
 

Je volgt nu de rode markering door de tuinen, die vrij toegankelijk zijn. Op een 

gegeven moment, na iets minder dan een kilometer, loop je via een hek de 
tuinen weer uit. Je volgt dan de weg een stukje en slaat vervolgens linksaf (je 
verlaat dan de rode routemarkering). Na 300 meter sla je opnieuw links af en 

begint eigenlijk al aan de terugweg; je blijft nu ongeveer anderhalve kilometer in 
noordelijke richting lopen. Je passeert op dit stuk ook kasteel Zwaluwenberg, aan 

je linkerhand. 
Vóórdat je de doorgaande weg bereikt, sla je echter linksaf. Na een kleine 
kilometer kom je weer op het punt uit waar je op de heenweg ook hebt gelopen. 

Je slaat dan echter rechtsaf. Na ruim 600 meter loop je links de doodlopende 
weg in, die op een gegeven moment overgaat in een smal paadje. Dit pad brengt 

je vervolgens weer op de aanlooproute, waarna je de weg naar de parkeerplaats 
weer gemakkelijk kunt vinden. 
 

 
 



2. Stadswandeling 

 
De stadswandeling van een kleine 2 kilometer brengt je langs de mooiste plekjes 

van Elburg. Natuurlijk kun je ook op eigen gelegenheid deze hanzestad 
bezichtigen. De oude vesting bestrijkt immers slechts een gebied dat niet groter 
is dan 300 bij 400 meter. 

 
Het stadje wordt omringd door een gracht met bastions. Gelegen aan de 

vroegere Zuiderzee was Elburg een belangrijke haven- en handelsplaats. 
Enkele bezienswaardigheden zijn: 
 

 Het Agnietenklooster uit de 15de eeuw. 

 Halverwege de 17de eeuw vestigde zich een groep Joden uit Duitsland in 
Elburg. De synagoge (uit 1855) en de Joodse begraafplaats zijn hiervan 

nog de overblijfselen. 
 Muurhuisjes: Deze huisjes, waarin de armste inwoners van de stad 

woonden, zijn tegen de stadswallen aangebouwd. 

 De Vischpoort diende onder andere als vuurtoren. De doorgang dateert uit 
1392. 

 De invloed van de scheepvaart is terug te vinden in de lijnbaan bij de 
Vischpoort. Deze touwslagerij is de oudste van Nederland. 

 De kerk draagt de naam van St. Nicolaas, de beschermheilige van vissers 

en zeevarenden. De torenspits werd in 1693 verwoest door een 
blikseminslag. De toren is nu plat aan de bovenkant en 37 meter hoog. 

Voor een bedrag van € 1,- kun je hem beklimmen en van het uitzicht over 
het Veluwemeer en de polder genieten. 

 Overal zie je in de trottoirs mozaïeken van keitjes, met afbeeldingen die 

aan de scheepvaart en visserij zijn gerelateerd. 
 



 

 


