
Campings

Landgoed Molecaten
Koeweg 1, Hattem
+31 (0)38-4447044
Kamperen tussen beuken en eiken op een
gezellige kleine camping. Landgoed Molecaten is
voor iedereen die zoekt naar rust en privacy, in
combinatie met gezelligheid!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 9,-. Open van 29
maart tot 30 september. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7031

Musea

Wonderlijke wolkenluchten in het
pittoreske Hattem
Achterstraat 46-48, Hattem
+31 (0)38 - 44 42 897
Ken je die prachtige wolkenluchten van Jan
Voerman senior? Bewonder ze in het Voerman
Museum Hattem. In dit pittoreske stadje vind je
een veelzijdig museum vol historie, archeologie en
hedend
Kinderen: EUR 2,50 | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1257

Musea

De romantische wereld van Anton Pieck
Noordwal 31, Hattem
+31 (0)384 442 192
De wereld van Anton Pieck herleeft in het
Hanzestadje Hattem. Het museum laat met vaste
en tijdelijke exposites het werk van de kunstenaar
zien.

Kinderen: EUR 3,50 | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1255

Musea

Aan het werk met de bakker in het
Nederlands Bakkerijmuseum
Kerkhofstraat 13, Hattem
+31 (0)38 444 1715
Hmm, de geur van vers brood komt je tegemoet.
Stap binnen het nostalgische Nederlandse
Bakkerijmuseum en in de mooie poffertjessalon.
Kijk mee over de schouder van de bakker en ga
zelf aan de
Kinderen: EUR 7,50 | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1256

Rondvaarten

Natuurboottocht door het mooiste kanaal
van Nederland
De Bleek 3, Hattem
+31 (0)38 - 44 45 428
Vadesto organiseert leuke rondvaarten door
Hattem en haar omgeving. Steek de voeten in het
Hattemse water en geniet!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 9,50. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7247

Speeltuinen

Speelparadijs Ballorig Hattem
Apeldoornseweg 1F, Hattem
+31 (0)38 444 85 01
Het overdekte kinderspeelparadijs Ballorig Hattem
is de ideale uitvalsbasis voor kinderen om een
dagje te klauteren, springen, klimmen en glijden.

Kinderen: EUR 8,50 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5316

Tuinen

Park- en Beeldentuin De Schoppert
Groeneweg 18, Hattem
+31 (0)38 - 44 41 294
Het park De Schoppert is een oase van groen. Het
park is omringd met buxushagen. Binnenin zijn
beelden te zien en er is een vijver- en een bostuin.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Open van 1 mei
tot 30 september. Dagen: wo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4457

Watersporten

Haven IJsseldelta Marina Hattem
Geldersedijk 20, Hattem
+31 (0)38 - 45 81 925
Ontdek de Veluwe vanaf de bruisende jachthaven
IJsseldelta Marina Hattem en ontspan bij dit
rustpunt voor de recreatievaart.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 1,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7515

Zelf actief

Panorama Paviljoen: feestelijke
arrangementen aan de IJssel
De Bleek 3, Hattem
+31 (0)38 4445 428
Iets te vieren? In het pittoreske Hattem met een
weids uitzicht over het Apeldoorns kanaal en
groene weilanden staat de koffie altijd klaar. Het
Panorama Paviljoen onthaalt iedereen met iets

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 13,25. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t491
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Zelf actief

Klompensafari over het Apeldoorns
Kanaal
De Bleek 3, Hattem
+31 (0)38 44 454 28
Stap in een enorme gele klomp en geniet van een
heerlijk dagje op het water. Je kan rustig peddelen
maar ook even in de schaduw van de overdekte
neus van de klomp genieten van een drankje.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9796

Zwembaden

Zwembad De Marke
Daendelsweg 2a, Hattem
+31 (0)38 443 2880
Bij zwembad De Marke vermaken jong en oud
zich in het water. Spring in het bad en neem een
frisse duik!

Kinderen: EUR 3,90 | Volwassenen: EUR 5,45. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4656

Golfen

Golfen in Gelderland
Konijnenbergerweg 3, Hattem
+31 (0)38 - 44 40 620
De perfecte eerste les in de golfsport kan bij Dutch
Golf Hattem gevolgd worden. Ontdek de
geheimen van een potje golf onder professionele
begeleiding.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8492

Proeverij

Bonbonatelier A3
Kruisstraat 22, Hattem
+31 (0)38 44 450 25 of +31 (0)6 25 19 08 68
Chocolatier en patissier Jeroen Kikkert brengt zijn
liefde voor chocolade en patisserie over in
Bonbonatelier A3. Tijdens de demonstratie is te
zien hoe al die lekkere bonbons gemaakt worden

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 38,75. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3773

Stedentrips

Hattem Stedentrip
Kerkhofstraat 2, Hattem
+31 (0)38 - 44 48 298
Hattem, een prachtig stadje aan de IJssel, is een
bezoek meer dan waard. Maak een mooie
stedentrip!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1254

Bed Breakfast

Bed  Breakfast De Boerderij
Geldersedijk 107, Hattem
+31 (0)38-4446471 / (0)6-51508396
Aan de dijk langs de IJssel ligt Bed and Breakfast
De Boerderij, een heerlijke plek om tot rust te
komen!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 33,75. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8374

Vakantiepark

Molecaten Park De Leemkule
Leemkuilen 6, Hattem
+31 (0)384 441 945
De Veluwe is d plek voor een mooie vakantie!
Camping De Leemkule is omgeven door loof- en
naaldbomen. Binnen een kwartiertje zijn
vakantiegangers in het mooie stadje Hattem.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 8,50. Open van 21
maart tot 31 oktober. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7012

Kerken

Grote of Andreaskerk
Markt 2, Hattem
+31 (0)38 44 43 436 +31 (0)6 55 91 16 16
In het plaatsje Hattem staat de Grote of
Andreaskerk. Dit artistieke gebouw is in het bezit
van twee unieke orgels. De orgels worden
regelmatig gebruikt voor orgelconcerten.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Open van 1 juni
tot 15 september. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4433

Restaurants

Restaurant De Voorburcht
Adelaarshoek 18, Hattem
+31 (0)38 - 44 45 743
Grillen kan in dit laatste gedeelte van een
voormalige middeleeuwse burcht. Restaurant De
Voorburcht is een sfeervolle gelegenheid!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 18,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10159

Restaurants

Restaurant Banka
Markt 5, Hattem
+31 (0)38 230 6304
Gevestigd in een oud herenhuis geniet je bij
Banka in het historische Hattem van een kop
koffie, lunch, high tea of diner.

Kinderen: EUR 5,90 | Volwassenen: EUR 28,50. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10148

Restaurants

Partycentrum De Franse School
Kerkplein 16, Hattem
+31 (0)38 - 44 43 822
Midden in het mooie Hanzestadje Hattem ligt
Partycentrum De Franse School. Het historische
karakter van het pand is goed bewaard gebleven.
Een sfeervolle locatie voor een geslaagd
bruiloftsfe

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 17,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10080

Restaurants

Herberg Molecaten
Molecaten 7, Hattem
+31 (0)38 444 3483
Verscholen in de bossen ligt Herberg Molecaten,
een sfeervolle plek voor een lekkere lunch of diner
of een wijntje. Het restaurant leent zich uitstekend
voor een rustmoment tijdens een boswan

Kinderen: EUR 8,30 | Volwassenen: EUR 18,90. Het
hele jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10114

Bowlen

Bowling en partycentrum 't Heem
Apeldoornseweg 1C, Hattem
+31 (0)38 44 469 42
Partycentrum 't Heem heeft mogelijkheden voor
een feestje in combinatie met bowlen. Daag je
vrienden of collega's eerst uit voor de wedstrijd en
sluit af met een barbecue of steengrill.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 24,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10174

Bezienswaardigheid

Molen Molecaten
Molencaten 1, Hattem
+31 (0)6 53 42 07 05
De witte watermolen in Hattem functioneerde
vroeger als korenmolen en later om elektriciteit
mee op te wekken. Hij verkeert in goede staat.
Ontdek het molenaarsleven hier!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: wo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4456
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Bezienswaardigheid

Molen De Fortuin
Molenbelt 7, Hattem
+31 (0)38 44 439 90
Molen De Fortuin is gelegen aan de fraaie
stadswallen van de binnenstad van Hattem. De
molen is enkele keren grondig opgeknapt en is nu
elke zaterdag te bezoeken. In de molenwinkel
worden mee

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4434
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