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Shop till you drop
Het is heerlijk winkelen in Harderwijk. De 
binnenstad van Harderwijk kent een goed en 
gevarieerd winkelaanbod. Natuurlijk ontbreken 
de bekende winkelketens niet. Maar juist de mix 
met de kleinere zelfstandige ondernemers maakt 
Harderwijk een plezierige stad om te winkelen. 
Pareltjes van winkels waar je wat anders vindt 
dan dertien-in-een-dozijn. Leuke boetieks, 
mooie (vers)speciaalzaken en vernieuwende 
interieurwinkels. 
De ondernemers in Harderwijk zitten niet stil om 
het winkelen tot een ware beleving te maken. In 
het centrum worden gedurende het hele jaar 
activiteiten georganiseerd. Shopping Experience, 
Graaidag, Kunstmarkt en een Stilettorun 
zijn enkele voorbeelden van wat winkelen in 
Harderwijk extra leuk maakt. Probeer ook eens 
een shopping route uit!

Laat je onderdompelen in de gezelligheid van de 
stad of zoek juist de rust op in het buitengebied. 
Aan jou de keuze…geniet van Heerlijk Harderwijk!

Kijk voor een volledig overzicht van alle activiteiten op 
www.heerlijkharderwijk.nl

Iedere vrijdag is er koopavond, de 
weekmarkt is op zaterdagochtend 
en door de week parkeert u de 
eerste twee uur GRATIS in de 
Houtwalgarage en op het Westeinde.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram

Laat iedereen zien hoe Heerlijk 
Harderwijk is: #heerlijkharderwijk
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Ontdek Harderwijk
Harderwijk is een bruisende stad aan het water op 
die mooie Veluwe. Of je nu een cultureel bezoek 
op de planning hebt staan, liever een dagje gaat 
shoppen of juist kilometers komt vreten op de fi ets 
of op je wandelschoenen, je weet zeker dat je je in 
Harderwijk prima vermaakt. Voor een paar uurtjes, 
voor een dag, voor een weekend, ja zelfs een hele 
week met allerlei leuks op het programma lukt met 
gemak! 

Heerlijk beleven
Wanneer je door de binnenstad van Harderwijk 
loopt, struin je door gezellige historische straten 
en pleinen. Je gaat zelf op onderzoek uit of je kiest 
juist voor een georganiseerde stadswandeling. Een 

stadsgids vertelt je alles over het monument waar 
je voor staat of de herkomst van de naam van het 
straatje waar je doorloopt. Nieuwsgierig werp je een 
blik door de ramen van die oude woningen en hoor je 
verwonderd de verhalen van toen aan. 

Terwijl je wandelt door de prachtige, historische 
binnenstad besluit je een kijkje te gaan nemen in de 
haven en eenmaal onderweg, kom je indrukwekkende 
panden als de Vischpoort tegen. Je loopt over de 

sfeervolle Vischmarkt zo naar de haven. Daar vind 
je bij de molen de Bruine vloot van botters en 
kleine houten vissersschepen die je herkent van 
de schilderijen en foto’s in het Stadsmuseum. Een 
bezoekje aan de nieuwe herbouwde Vischafslag mag 
aan je culturele bezoek niet ontbreken.

Heerlijk genieten
Alle belevenissen in Harderwijk maakt de mens 
hongerig. Naar meer activiteiten en inspiratie, maar 
de inwendige mens wil ook wat. En ook dan zit je in 
Harderwijk goed. Op het culinaire plein de Vischmarkt 
heb je de keuze uit verschillende keukens en 

behoort zelfs een met Michelin-sterren bekroond 
restaurant tot de mogelijkheden. Dwaal je verder 
door de binnenstad en over de boulevard, kom je 
nog veel meer gezellige restaurants en eetcafés 
tegen! Of wat dacht je van de strandtent op het 
Stadsstrand? Kan je niet kiezen? Doe dan een 
culinaire stadswandeling, zodat je bij verschillende 
restaurants geniet van overheerlijke gerechten.

Heerlijk ontdekken
Vanuit Harderwijk ontdek je de stad en haar 
omgeving op een sportieve manier door de fi ets 
te pakken of je wandelschoenen aan te trekken. 
Je trapt door historische straten richting de 
bosrijke omgeving of kiest voor een frisse wind 
door je haren door langs het water te fi etsen. Een 
stevige wandeling door het bos zorgt voor nieuwe 
inspiratie. Jij bepaalt het aantal kilometers.
Ben je graag op het water of neem je liever 
een duik? Ook dan is Harderwijk je uitvalsbasis. 
Het is heerlijk toeven op het Wolderwijd of 
het Veluwemeer. Altijd al eens de zeilen willen 
hijsen van een historische botter of ga je liever 
schuin met een polyvalk? Een frisse duik vanaf je 
gehuurde sloep kan natuurlijk ook! Zelfs kitesurfen 
en suppen kunnen op je to-do-list. 

Maak een stadswandeling met 
gids en ontdek de mooiste plekjes. 
Ontdek op www.heerlijkharderwijk.nl 
alvast de mogelijkheden.

Geniet van typisch Harderwijks lekkers! 
De fameuze Zeebeer proeven of ga 
je voor de echte Harderwieker paling. 
Check www.heerlijkharderwijk.nl voor de 
lekkerste adressen voor fi jnproevers.

Wist je dat Harderwijk één van de leukste 
Escape Rooms van Nederland heeft?
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