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Succesvolle deelname van Zutphen aan Internationale Hanzedagen
Wethouder Oege Bosch: “Hanzesamenwerking biedt vele kansen.”
Zutphen maakte van 15 tot en met 18 juni deel uit van een succesvolle editie van
de Internationale Hanzedagen. In Kampen presenteerden meer dan 100
Hanzesteden uit binnen- en buitenland hun kwaliteiten aan het publiek dat in
groten getale kwam opdraven. Ook Hanzestad Zutphen was prominent
aanwezig en legde de basis voor nieuwe samenwerkingen op zowel toeristisch
als economisch gebied.
Tijdens deze 37e editie van de Hanzedagen was er groeiende aandacht voor het
economische potentieel van het Hanzenetwerk. Zo vonden er congressen plaats
over onderwerpen als klimaatadaptatie, waterveiligheid en gezamenlijke
marketing. Ook bij gemeente Zutphen leeft de ambitie om de samenwerking te
intensiveren. Zutphense wethouder Oege Bosch licht toe: “De Hanzesamenwerking
biedt vele kansen voor Zutphen. De intentie om intensief samen te werken zijn deze
Hanzedagen bij alle steden versterkt en versneld. Door onder meer gezamenlijke
marketing en kennisdeling verstevigen de Hanzesteden hun positie op de kaart.”
Zutphen sprak tijdens de Hanzedagen met vele andere steden en kwam al tot
enkele concrete nieuwe samenwerkingen met onder meer Doesburg en het
Zweedse Visby. “Met Doesburg gaan we het fietstoerisme een impuls geven. Er
komt een vernieuwde fietsroute tussen beide steden en we hebben een ludiek plan
waarbij bezoekers gratis fietsen kunnen lenen. Door de Internationale Hanze is
Zutphen uitgenodigd om deel te nemen aan een nog op te zetten internationale
culinaire route. Het is bijzonder hoe gemakkelijk dergelijke samenwerkingen tot
stand komen op de Internationale Hanzedagen”, aldus Mark Schuitemaker,
manager Zutphen Promotie.
Toeristisch Zutphen
Hanzestad Zutphen etaleerde haar toeristische kwaliteiten met een sterk cultureel
programma en een informatiestand waar vele bezoekers kennismaakten met de
highlights van de Gelderse torenstad. Zutphen Promotie werkte hiervoor samen
met onder andere Theater Hanzehof, Centrum voor de Kunsten Muzehof, Musea
Zutphen, Walburgiskerk Zutphen en De Librije, Bonbonatelier Janson, Neleman en
Noten en Zo.
Volgende Internationale Hanzedagen
In 2018 vinden de Internationale Hanzedagen plaats in het Duitse Rostock. In 2030
keert het evenement terug naar Nederland, naar de Hanzestad Zwolle. Het jaar
erop zijn de Hanzedagen in Harderwijk.
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Algemene aftermovie Internationale Hanzedagen 2017:
https://youtu.be/fUtGXuDFg2Q?list=PLDY-cxsLHft2Qqzkbz63-Dl4Cmeiw3fpv

