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Wandelpuzzeltocht door Harderwijk
Welkom in de historische hanzestad aan de voormalige Zuiderzee!

• In deze wandelpuzzeltocht van iets meer dan 4 km worden 26 multiple 
choice vragen gesteld over allerlei interessante bezienswaardigheden 
die je op je route door Harderwijk zult tegenkomen. De antwoorden 
op deze vragen zijn soms eenvoudig te vinden op informatieborden die 
vlakbij - of tegen de gevel van - de desbetreffende bezienswaardigheid 
zijn aangebracht. Er zijn echter ook een aantal vragen die je niet zo 
maar 1-2-3 kunt beantwoorden. Hierbij is het de bedoeling dat je de 
bezienswaardigheid of attractie daadwerkelijk bezoekt óf raad vraagt 
bij de VVV c.q. de plaatselijke bevolking. Uiteraard staat het je vrij om 
het internet te raadplegen. Kortom: Aan jou de keuze hoe je de puz-
zeltocht maakt!

• Het is niet noodzakelijk om de wandelpuzzeltocht vanaf vraag 1 te 
doorlopen. Je bepaalt zelf bij welke vraag je wilt beginnen;

• In de puzzel kom je achter de antwoorden bij vraag 14 t/m 26 de vol-
gende notatie tegen: A<getal> -> P<getal>. Voorbeeld: A3 -> P7. Dit be-
tekent dat de letter achter het antwoord op vraag 3 de 7e letter vormt 
van de oplossing van deze wandelpuzzeltocht  (NB: De letter "A" staat 
voor "Antwoord", de "P" voor "Positie");

• De tocht kan het beste in de periode april t/m half oktober worden gemaakt. De kans dat alle toeristische 
voorzieningen open zijn, is dan het grootst.

• Alle antwoorden van deze wandelpuzzeltocht kun je terugvinden op:  
https://www.puzzeltochtonline.nl/wandelpuzzeltochten/nederland/gelderland/harderwijk/antwoorden 

• Heb je vragen over deze wandelpuzzeltocht?  
Laat het ons weten via: info@puzzeltochtonline.nl.

 
• We wensen je veel plezier toe bij het maken van deze wandelpuzzeltocht!

Belduna

Smeepoortenbrink

Blokhuissteeg
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We beginnen onze toeristische puzzeltocht bij de ondergrondse parkeergarage "Houtwal" aan de Vitran-
gasingel 71. Direct nadat we deze parkeergarage hebben verlaten, komen we een informatiebord tegen 
met daarop o.a. de koptekst "Harderwijk, een stad met rechten". 

1. In welk jaar verleende Graaf Otto II van Gelre stadsrechten aan 
Harderwijk?
a. 1190 P
b. 1231 R
c. 1233 G
d. 1237 A

2. Hoe luidt deze naam?
a. Sint-Nicolaespoort D
b. Houtwalpoort S
c. Friese Poort V
d. Veluwse Poort E

We steken het zebrapad van de Vitringasingel over en lopen schuin 
rechts via de Luttekepoortstraat het centrum van Harderwijk in. Na 
enkele tientallen meters zien we aan onze linkerzijde - aan het be-
gin van de Sint Nicolaassteeg - de toegang tot het fraai aangelegde 
"Stadspark Hortus". In dit park stroomt de Stadsbeek. Op de plek 
waar deze onder de stad verdwijnt, vinden we op de grond twee me-
talen plateaus met informatie over deze beek.

Op hetzelfde informatiebord staat de oude naam van de Luttekepoort 
vermeld.

3. Hoe wordt de Stadsbeek ook wel genoemd?
a. Sypel S
b. Hierdense Beek O
c. Tochtsloot J
d. Groevenbeek Z

We wandelen verder langs de achterzijde van de Hema en zien voor ons een 
muurrestant van het Minderbroederklooster uit de 13e eeuw. Zodra we deze via 
een onderdoorgang zijn gepasseerd, komen we terecht op de Markt met haar 
markante oude stadhuis. Deze is ontstaan uit drie naast elkaar gelegen diepe 
huizen.

4. Wat was de functie van deze drie huizen van links naar rechts?
a. Munthuis, rechthuis, bakkerij K
b. Waag, burgemeesterswoning, bakkerij M
c. Wijnhuis, rechthuis en waag U
d. Wijnhuis, burgemeesterswoning, munthuis F

Met het stadhuis direct aan onze rechterzijde lopen we rechtdoor de Brugge-
straat in. Op huisnr. 49 zien we het voormalige kantongerecht. 

Anthony van Westervelt (1681-1761) - burgemeester van Harderwijk - liet dit 
pand, dat bestond uit twee-en-een half huis, in 1712 verbouwen tot herenhuis.
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Enkele meters verder vinden we op de hoek Bruggestraat / Heraaltszstraat  
een ANWB-informatiebordje.

5. Wat voor zeldzaams bevindt zich in het interieur van dit huis?
a. De 18e eeuwse plafondschilderingen D
b. De 17e eeuwse Chinese vloertegels N
c. Het panoramabehang I
d. Een Meiβner kroonluchter uit 1878 E

6. Welke actie werd ondernomen om het uitbreken van stadsbranden 
voortaan zo veel mogelijk tegen te gaan?
a. De Gemeente Harderwijk richtte een brand-

weerkorps op
A

b. Men verving brandbare bouwmaterialen, zoals 
hout, riet en stro door steen

O

c. Men plaatste brandkranen op strategische pun-
ten in het stadscentrum. Het benodigde water 
werd geleverd door de Stadsbeek

D

d. De Gemeente Harderwijk vaardigde voor haar 
inwoners zeer zware gevangenisstraffen uit voor 
het veroorzaken van brand als gevolg van grove 
nalatigheid

H

In 1503 brandde een groot gedeelte van het centrum van Harderwijk af.

We lopen door de Heraaltszstraat. Aan het einde van deze straat gaan we 
rechtsaf de Hoogstraat in. Na ca. 75 meter zien we aan onze linkerzijde de 
prachtige voorgevel van de Ouderwetse Bakkerij (Kleine Markstraat 1). 

7. Welke naam draagt de huisspecialiteit van deze bakker bestaande uit: 
"abrikozen, amandelschaafsel, hazel- en walnoten en suiker"?
a. Vischpoortje C
b. Veluwse krentenwigge L
c. Gelders suikerbrood T
d. Zeebeer E

Even verderop in de Kleine Marktstraat zien we aan onze linkerhand de synagoge van Harderwijk. Kort 
daarna bereiken we de Vischmarkt. Hier slaan we rechtsaf. Op huisnr. 55 bevindt zich een groot patriciërs-
huis, gebouwd in 1757. 
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8. Welke functie had dit huis een lange tijd?
a. Burgemeestershuis C
b. Dokterswoning B
c. Notariskantoor N
d. Gemeentelijk archief E

9. Welk museum is naast deze molen gevestigd?
a. Kaasmuseum E
b. Mosterdmuseum P
c. Bakkerijmuseum S
d. Tabaksmuseum U

We slaan linksaf. Dit is de Kaatsbaan. Aan het einde van deze 
straat gaan we eerst rechtsaf - dit is de Keizerstraat - en kort 
daarna linksaf de Zoutkeetstraat in. Zodra we deze straat  
zijn uitgelopen, bereiken we de Vissershaven. Als we nu naar 
rechts kijken, dan zien we in de verte windkorenmolen "De 
Hoop". Deze molen gaan we uiteraard bezoeken. Hiervoor 
lopen we over de dubbele ophaalbrug voor voetgangers.

We gaan terug naar het centrum en nemen een gedeelte van 
de route zoals we gekomen zijn. Zodra we opnieuw de Keizer-
straat hebben bereikt, gaan we niet linksaf de Kaatsbaan in, 
maar wandelen rechtdoor. Na een kleine 100 meter gaat deze 
over in de Kleine Oosterwijck. Deze komt uit op de Vischmarkt.

10. Welke naam droeg de Vischpoort vroeger?
a. Zuyderzeepoort V
b. Scheepspoort D
c. Lage Bruggepoort T
d. Havenpoort IJ

Wil je een bezoekje brengen aan het Dofinarium? 
Wandel dan onder de Vischpoort door. Direct na de 
Vischpoortbrug zie je schuinrechts voor je de entree 
van "het grootste zeezoogdierenpark van Europa". 

Aan de linkerzijde van de Vischpoort vinden we één van de mooiste historische 
straatjes van Harderwijk: de Schapenhoek.
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11. Wat hebben de huisjes op nr 9, 11 en 13 met elkaar gemeen?
a. Alle drie huisjes hebben een klokgevel aan de voorzijde G
b. Alle drie huisjes beschikken over unieke vloedkamers M
c. Alle drie huisjes hebben een familiewapen boven de voordeur I
d. Alle drie huisjes maken deel uit van de voormalige stadsmuur A

Aan het einde van de Schapenhoek wandelen we eerst linksaf de Pasenstraat en - na circa 45 meter - 
rechtsaf de Hoogstraat in. 

Zodra we de Hoogstraat zijn uitgelopen, komen we terecht op de brede Strand-
boulevard. Hier gaan we linksaf. Na 170 meter kiezen we het voetpad direct langs 
het water van het Wolderwijd. Bij het uitkijkpunt "Zuiderzeebalkon Wijde Wellen" 
slaan we linksaf. Aan de rechterzijde van het voetpad zien we een reproductie van 
het gouden Hanzepaardje op een stenen sokkel staan.

12. In welk museum bevindt zich het origineel exemplaar van dit paardje?
a. In het Stadsmuseum te Harderwijk H
b. In het Kröller-Müllermuseum te Otterlo T
c. In het Historisch Museum te Arnhem R
d. In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden A

Net vóór de stadsmuur slaan we rechtsaf. Dit is het Wellenpad. Als we richting 
het Wolderwijd kijken, zien we een vliegtuig met kapot geschoten rechter-
vleugel in zee storten. Vlak langs de oever van het meer staat een metalen 
bordje met nadere informatie over dit aangrijpende oorlogsmonument.

13. Hoeveel bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen verloren tussen 
1941 en 1945 hun leven in of bij Harderwijk, veelal in het IJsselmeer?
a. 81 bemanningsleden O
b. 103 bemanningsleden K
c. 117 bemanningsleden U
d. 154 bemanningsleden W

We vervolgen onze puzzeltocht over het Wellenpad. Enkele meters voor-
dat dit pad een scherpe bocht naar links maakt, komen we langs het 
Oude Blokhuis.

14. Wie heeft, zoals wordt aangenomen, opdracht gegeven tot de 
bouw van dit huis?
a. Reinald/Reinoud I, graaf van Gelre (1255-1326) A5 -> P10
b. Simon Stevin (1548-1620) A5 -> P1
c. David van Orliens (1570-1652) A5 -> P7
d. Matthias van Geuns (1735-1817) A5 -> P4

Na 200 meter gaan we twee keer linksaf en komen terecht op de Plantage. Aan onze rechterzijde bevindt 
zich het Plantagepark. Na 120 meter gaat de Plantage over in de Brouwersteeg. Aan het einde van deze 
steeg gaan we linksaf de Smeepoortstraat in en zien al snel aan onze linkerzijde het monumentale smeed-
ijzeren hek dat toegang geeft tot het Muntplein.

Het Muntplein maakte tot 1988 deel uit van de voormalige Oranje-Nassaukazerne. Nu is deze verbouwd 
tot appartementencomplex.
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Ontdek Nederland!Ontdek Nederland!

Een taalonafhankelijk familie- en Een taalonafhankelijk familie- en strategisch spel in één doosstrategisch spel in één doos
voor vele uren speelplezier!voor vele uren speelplezier!

Zin in een uitdaging?Zin in een uitdaging?
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Bezoek de mooiste plekjes van Nederland en verzamel zoveel mogelijk 
tegeltjes met typisch Nederlandse producten, zoals: de tulp, de kaas, de 
klomp en de windmolen. 

Familiespel:
De speler die alle 8 tegeltjes op zijn geheime gele bonuskaart heeft verzameld én tevens 
de meeste overwinningspunten heeft behaald, wint het spel!

Strategisch spel:
De speler die een vooraf bepaald aantal oranje kaarten met toeristische bestemmingen 
heeft verzilverd én tevens de meeste overwinningspunten heeft behaald, wint het spel!

Ontdek Nederland!Ontdek Nederland!

1 - 4

10+

45 - 90

Ook graag een exemplaar van dit bordspel bestelOok graag een exemplaar van dit bordspel bestellen?len?

1. Laat het ons weten via:  
https://www.puzzeltochtonline.nl/bordspel_ontdek_nederland; 

2. Zodra de prijs van ons bordspel "Ontdek Nederland" bekend is, zullen we je hierover 
per e-mail informeren en kun je vanaf dat moment je bestelling definitief plaatsen 
via:  https://www.puzzeltochtonline.nl/bordspel_ontdek_nederland; 

3. Bij voldoende belangstelling zullen we overgaan tot productie van ons bordspel 
en ontvang je van ons per e-mail een bericht om het verschuldigde bedrag voor je 
bestelling binnen 14 dagen aan ons over te maken.
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We wandelen verder door de Smeepoortstraat en slaan bij 
de eerste straat linksaf. Dit is de Muntsteeg. Aan het einde 
van deze steeg zien we de binnenzijde van de stadsmuur. Hier 
gaan we rechtsaf het Blokhuis in. Deze straat loopt parallel 
aan de stadsmuur. Op de hoek Burgtstraat / Blokhuis zien we 
links van ons de Vanghentoren: een onderdeel van het niet 
meer bestaande stadskasteel van de graaf van Gelre.

Aan het einde van het Blokhuis gaan we rechtsaf de Straat van Sevenhuysen in. Op huisnr. 4 vinden we de 
fraai gerestaureerde voormalige Kapel van het Fraterhuis / Pesthuis. In de gevel staat een tekst met een 
Latijns opschrift.

15. Hoe luidt deze tekst?
a. In Fide Fides ("Trouw in het geloof") A11 -> P8
b. Verbum Domini Lucerna Pedibus Nostris ("Het woord van de Heer is een lamp 

voor onze voeten")
A11 -> P11

c. Beati Pauperes Spiritu ("Zalig zijn de armen van geest") A11 -> P12
d. Domus mea Domus Orationis Vocabitur ("Mijn huis zal een huis van het gebed 

worden genoemd")
A11 -> P7

We bereiken het Kerkplein. Voordat we de monumentale 
Grote Kerk van binnen gaan bekijken, lopen we eerst even 
naar huisnr. 3. Hier staat het Burgerweeshuis.

16. In welke periode werden in dit huis wezen verzorgd?
a. 1492 t/m 1555 A2 -> P12
b. 1555 t/m 1650 A2 -> P10
c. 1650 t/m 1872 A2 -> P3
d. 1872 t/m 1937 A2 -> P9

Dan is het nu de hoogste tijd voor een bezoekje aan de 14e/15e eeuwse Grote of Onze-Lieve-Vrouwe Kerk 
met haar unieke muur- en plafondschilderingen!

17. Welk beroep komt op geen enkele schildering voor?
a. Stukadoor A9 -> P4
b. Glas-in-loodzetter A9 -> P6
c. Metselaar A9 -> P11
d. Kerkmeester A9 -> P2

We wandelen kloksgewijs om de kerk heen. Op de hoek Kerkplein / 
Bongerdsteeg vinden we aan de muur een plaquette. Deze geeft ons 
informatie over een Latijnse school die vroeger op deze plaats heeft 
gestaan. Naast de plaquette vinden we een bordje met de Nederland-
se vertaling.

18. Welke naam gaven de Staten van het kwartier van de Veluwe aan deze school in 1603?
a. Geert Grote gymnasium A3 -> P5
b. Gelre gymnasium A3 -> P8
c. Illuster gymnasium A3 -> P13
d. Nassaus gymnasium A3 -> P10
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We wandelen verder om de kerk heen. Op de hoek Kerkplein / Kerkstraat bevindt 
zich de voormalige kosterij met catechisatielokaal van de Nederlands Hervorm-
de Kerk. 

19. Welke bouwstijl heeft dit pand?
a. Neorenaissance A6 -> P7
b. Neoclassicisme A6 -> P12
c. Art Nouveau A6 -> P9
d. Neogotiek A6 -> P2

We blijven onze route om de kerk vervolgen en zien vervolgens de prachtige 
gevel van het Weeshuispoortje aan de Korte Kerkstraat 9.

20. Uit welk jaar dateert dit poortje?
a. 1631 A12 -> P10
b. 1641 A12 -> P13
c. 1651 A12 -> P1
d. 1661 A12 -> P8

Aan het einde van de Korte Kerkstraat gaan we rechts de Donkerstraat in. Op 
huisnr. 4 zien we het "Stadsmuseum Harderwijk".

21. Welke naam had dit museum in de periode 1952-2000?
a. Overveluwse Oudheidkamer A1 -> P11
b. Veluws Museum van Oudheden A1 -> P3
c. Historisch Museum Harderwijk A1 -> P4
d. Gemeentelijk Museum A1 -> P2

Zodra we het einde van de Donkerstraat hebben bereikt, wandelen we links-
af de Smeepoortstraat in. Een kleine 80 meter verderop komen we een over-
blijfsel tegen van de - in 1830 afgebroken - Smeepoort (14e eeuw) en een 
aansluitend gedeelte van de stadsmuur.

22. Hoeveel poorten bezat Harderwijk?
a. Drie landpoorten en twee stadspoorten aan de zeezijde A10 -> P4
b. Twee landpoorten en één stadspoort aan de zeezijde A10 -> P13
c. Twee landpoorten en drie stadspoorten aan de zeezijde A10 -> P8
d. Drie landpoorten en één stadspoort aan de zeezijde A10 -> P9

We keren om en slaan direct rechtsaf de Smeepoortenbrink in. Na iets meer dan 50 meter wandelen we 
rechtsaf de Doelenstraat in. Zodra we twee automatische slagbomen aan onze linkerzijde zien, passeren 
we deze. We zijn nu aangekomen op het Klooster met op huisnr. 1: de Sint-Catharinakapel.

23. Welke functie heeft deze kapel uit 1502 nooit gehad?
a. Aula en bibliotheek van de Gelderse Academie A8 -> P4
b. Bakkerij A8 -> P12
c. Spinschool A8 -> P1
d. Zeilmakerij A8 -> P11

We wandelen - tegen de klok in - om de Catharinakapel en bereiken via de Doelenstraat de Academie-
straat. Rechts voor ons zien we het Linnaeustorentje. 
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Dit was de laatste vraag van onze toeristische wandelpuzzeltocht door 
Harderwijk. 

Je hebt nu in totaal 13 letters én 13 letterposities verzameld. Deze 
13 letters vormen gezamenlijk de naam van een historische locatie in 
het centrum van Harderwijk. 

Kun jij achterhalen naar welke naam wij op zoek zijn? Vul deze tot slot 
hieronder in als oplossing. Veel succes!

24. Welk verhaal wordt over dit torentje verteld?
a. Het werd in 1570 zonder officiële toestemming van de 

Harderwijkse gemeenteraad gebouwd
A13 -> P6

b. Het werd gebruikt als studentengevangenis in de tijd 
van de Gelderse Academie

A13 -> P12

c. Het huisvestte het eerste herbarium (= gedroogde 
plantenverzameling) van Carolus Linnaeus

A13 -> P5

d. Het werd in 1504 gebouwd om snel branden binnen 
de vesting te lokaliseren. Het torentje bleek echter 
voor dit doel te laag te zijn.

A13 -> P2

Direct naast het Linnaeustorentje zien we het Academiepoortje.

25. Uit welke tijd dateert dit poortje?
a. Uit de tijd dat Harderwijk toetrad tot de Noord-Duitse hanze (ca. 1280) A4 -> P13
b. Uit de tijd dat de Illustere Hogeschool in de kapel was gevestigd (17e eeuw) A4 -> P5
c. Uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) A4 -> P1
d. Uit de tijd dat medicus Herman Boerhave in Harderwijk promoveerde (1693) A4 -> P4

We lopen onder het Academiepoortje door en zien recht voor ons - 
op Academiestraat 7 - het Marius van Dokkum Museum.

26. Om welke werken staat deze hedendaagse kunstenaar be-
kend?
a. Humoristische werken A7 -> P8
b. Surrealistische werken A7 -> P12
c. Absurdistische werken A7 -> P3
d. Impressionistische werken A7 -> P11

OPLOSSING:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bij het Marius van Dokkum Museum gaan we de trap op en komen weer terecht in de Hortustuin. We 
lopen langs de Stadsbeek tot het punt waar we aan het begin van onze puzzeltocht het park binnen 
kwamen. Via de Sint Nicolaassteeg lopen we terug naar de Lutekepoortstraat. We slaan rechtsaf en berei-
ken na ca. 80 meter weer de parkeergarage aan de Houtwal.

We hopen dat we je met deze toeristische wandelpuzzeltocht een leuk dagje in het historische centrum 
van hanzestad Harderwijk hebben bezorgd!
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Disclaimer:
Belduna stelt zich aansprakelijk noch voor enige schade onverhoopt ontstaan door onjuiste informatie in 
deze puzzeltocht, noch voor schade aan jouw persoon, je medegenoten, je eigendommen of aan derden 
tijdens het maken van deze puzzeltocht.

Vond je deze toeristische puzzeltocht leuk?
Probeer dan ook deze eens:

Wandelpuzzeltocht: Amersfoort
Afstand: 4 km 
Bezienswaardigheden: 
o.a. Koppelpoort - Museum "Flehite"- Sint-Joriskerk - Hofje "Armen de 
Poth" - Kamperbinnenpoort - Muurhuizen - Mondriaanhuis - Amers-
foortse kei.

Wandelpuzzeltocht: Elburg

Afstand: 3½ km 
Bezienswaardigheden: 
o.a. Bottermuseum - Touwslagerij Deetman - Vischpoort - Natio-
naal Orgelmuseum - Grote of Sint Nicolaaskerk - Museum Sjoel - Sint  
Agnietenklooster.

Autopuzzeltocht: Utrechtse Heuvelrug
Afstand: 160 km 
Route:
Doorn - Cothen - Wijk bij Duurstede - Amerongen - Rhenen - Veen-
endaal - Renswoude - Austerlitz - Zeist - Soesterberg - Amersfoort- 
Zuidwest - Soest - Soestdijk - Lage Vuursche - Utrecht-Oost - Bunnik/
Vechten - Driebergen - Doorn.

Wandelpuzzeltocht: Hattem
Afstand: 2 km 
Bezienswaardigheden:
Grote of Andreaskerk, Stadsmuur, Daendelshuis, Nederlands Bakkerij-
museum, Dijkpoort, Anton Pieckmuseum, Molen de Fortuyn, Stadhuis.

Wandelpuzzeltocht: Zwolle
Afstand: 4 km 
Bezienswaardigheden:
o.a. Grote of St-Michaelskerk - Overblijfselen stadsmuur - Broeren-
kerk - Peperbustoren - Museum "De Fundatie" - Sassenpoort - Zwolse 
Balletjeshuis.


