
Esri Nederland & Community Maps Contributors

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

WC

WC

WC

P

P

1

2

3

4

5

6

Esri Nederland & Community Maps Contributors

P
P

Kingdance  evenemententerrein Grote Voort

PIN

PIN

PIN

PIN

PIN

PIN

PIN

PIN

PIN

06:00
14:00

08.00
14.00

08:00
14:00

08:00
14:00

08:00
14:00

08:00
14:00

P

P

P

P

+

+

+

+

+

+

WC

WC

Koestraat

Buitenkant

D
ijkstraat

Diezerstraat

Gasth
uisp

lein

Dieze

rp
oo

rte
nb

ru
g

P

Kamperpoortenbrug

Vispoortenbrug

PletterstraatTV
11.00
13.00

TV
12.00
13.00

TV
11.25
13.00

TV
11.00
13.00

Hoe kom ik waar?
Vanaf het station is het niet ver lopen naar de binnen-
stad (ongeveer 10 minuten). De verschillende locaties 
in de binnenstad zijn als volgt te bereiken.

1    Ontvangst op de Nieuwe Havenbrug 
•  Via de Burgemeester van Roijensingel of  

de Emmawijk

2    Cultuurhistorie op Blijmarkt 
 •  Via de Sassenpoortenbrug – Koestraat of  

Potgietersingel

3    Parade op de Grote Markt 
• Via de Dijkstraat – Vispoortenbrug – Roggestraat 
•  Via Kamperpoortenbrug – Jufferenwal –  

Melkmarkt
  • Via de Diezenpoortenbrug - Diezerstraat 

4    Sport op het Rodetorenplein 
• Via de Kamperpoortenbrug – Jufferenwal 
• Via de Vispoortenbrug – Buitenkant

5    Vaartocht door de Thorbeckegracht 
• Via de Dijkstraat of de Diezerpoortenplas 
• Vanaf het Rodetorenplein naar de Buitenkant

6   Slotfeest op het Broerenkerkplein 
• Via de Thorbeckgracht – Vispoortenbrug 
• Via de Diezenpoortenbrug – Pletterstraat 
• Via de Diezerstraat – Broerenstraat

 Binnenstad

A   Nieuwe Markt 10.00 - 21.30 uur
Georganiseerd door Buro Ruis in samenwerking met  
de Centrale Commissie Oranje.

Programma
10.00 - 11.00 uur: Koffieconcert
11.00 - 13.00 uur:  Meekijken met live-uitzending NOS
13.00 - 14.00 uur: Thomas Orkest
14.30 - 15.30 uur: Kira
16.00 - 17.00 uur: Thomas Orkest
17.30 - 18.30 uur: Jessy
19.00 - 19.45 uur: Tracey Silhouette
20.30 - 21.30 uur: Handsome Poets

B   Blijmarkt 13.30 - 17.30 uur
Open podium middag met optredens van Mirna’s Fling, 
La Qlique en verschillende muzikale talenten uit Zwolle.

C   Grote Markt 13.00 - 22.00 uur
Gevarieerd muzikaal programma georganiseerd  
door HESZ. Zie ook www.hesz.nl.

Programma
13.00 – 14.00 uur: Muziek door dj
14.00 – 15.00 uur: 3JS
15.30 – 16.30 uur: Karel J. Schepersband
17.00 – 17.30 uur: Glennis Grace
18.00 – 19.15 uur: That’s What She Said
19.30 – 20.00 uur: Xander de Buisonjé
20.30 – 21.30 uur: La Sorpresa

D   Oude Vismarkt/Koningsplein 14.00 - 21.00 uur
Zwolle Culinair Festival met diverse proeverijen, 
streekproducten, omlijst met straattheater.

E   Rodetorenplein 11.00 - 16.00 uur
Sportactiviteiten met clinics van bekende sporters. 
Optreden van DJ Jello op de Kamper Kogge.

F   Broerenkerkplein 12.30 - 20.00 uur
Spetterend muziekfeest met Typhoon & Friends 
en andere Zwolse bands. Gepresenteerd door 
Boudewijn Koops.

Programma
12.30 - 13.45 uur:  Typhoon & Friends
14.15 - 15.00 uur:  STUFF.
15.30 - 16.15 uur:  The Cool Quest
16.45 - 17.30 uur:  Dazzled Sticks
18.00 - 18.45 uur:  Bewilder
19.15 - 20.00 uur:  Causesv

Diverse podia vanaf 14.00 uur
Muziek en andere optredens op diverse podia in de 
binnenstad. Georganiseerd door HESZ.

 Overige locaties

G   Ter Pelkwijkpark 08.00 - 12.00 uur
Kinderkleedjesmarkt

H   Park Eekhout 10.00 - 17.00 uur
Oranjepret, sfeervol kinder- en familiefeest.  
Zie www.parkeekhout.nl/oranjepret

I   Assendorperplein vanaf 08.00 uur
Koningsdag op het Assendorperplein.  
Zie www.deenkassendorp.nl 

J    Evenemententerrein Grote Voort 
(Scaniaterrein) 14.00 - 24.00 uur

Kingdance met diverse grote house en hardstyle dj’s.
Zie www.kingdance.nl

Ook in de wijken buiten het centrum zijn op 
Koningsdag verschillende festiviteiten.
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Binnenkort in Zwolle
» Rob Scholte in Museum de Fundatie | vanaf 28 april
Bezoek de tentoonstelling Rob Scholte’s Embroidery 
Show. In de Wolk van Museum de Fundatie toont Scholte 
zijn verzameling van bijna 1000 borduurwerken, gemaakt 
door evenveel volstrekt onbekende meesters.

» Rondleiding Waanders in de Broeren | tot 1 mei
Ontdek de mooiste boekhandel van Nederland met een 
unieke rondleiding door deze kerk, gevolgd door een 
mini-tour door de historische binnenstad. 

» Bevrijdingsfestival Overijssel | 5 mei
Vier de vrijheid en kom naar hét bevrijdingsfestival van 
Nederland met verschillende podia en meer dan 50 
optredens. Met dit jaar onder andere Kenny B, Nielson 
en Manu Chao.

»  Zwolle in de jaren ’70 en 80 in Stedelijk Museum |   
22 mei t/m 28 augustus

Kom naar de expositie over Zwolle in de jaren ’70 en 
’80. Speciaal voor deze gelegenheid wordt het museum 
voorzien van een heuse zitkuil, een slaapkamer en 
ingerichte huiskamers.

» Zwolle Unlimited | 3, 4 en 5 juni
Dit culturele festival vult de kades, parken en stads-
pleinen van Zwolle met (inter)nationale topvertellers en 
poëten, straattheater groepen, rootsmuzikanten en een 
grote boekenmarkt.

» Foodtruckfestivals | juni & juli
Kom de overheerlijke gerechtjes proeven uit één van  
de vele restaurants op wielen tijdens de foodtruck-
festivals in Zwolle. Rrrrollend op 17, 18 en 19 juni op 
het Grote Kerkplein en Lepeltje Lepeltje op 8, 9 en 10 
juli in het Ter Pelkwijkpark. 

» Zomerkermis | 12 t/m 21 augustus
Ruim een week is er volop kermis in het centrum van 
de stad met vele attracties voor jong en oud. 

» Stadsfestival | 1 t/m 4 september
Meerdaags festival vol muziek, dans en theater op en 
rond de stadsgrachten van Zwolle.

» CHEFS®EVOLUTION | 18 en 19 september
Avantgarde Cuisine Festival in en rondom de Librije 
en Theater De Spiegel met kookdemonstraties van 
internationale topchefs, kookwedstrijden en de gratis 
te bezoeken BOERenmarkt XL vol met regionale 
streekproducten. 

» Muziek, Theater & Evenementen
Concerten, musicals, theater, cabaret, beurzen, 
evenementen en nog veel meer! De Zwolse Theaters, 
Hedon en de IJsselhallen hebben iedere maand weer 
een bomvolle agenda.  
Kijk voor meer informatie op www.hanzestadzwolle.nl

Handige informatie
•  Let goed op mogelijke afsluitingen van straten. Deze 

staan aangegeven op de kaart aan de andere kant. Of 
vraag het aan een van onze gastheren of –vrouwen.

•  De gehele binnenstad is van 06.00 tot ca. 14.00 uur 
afgesloten voor alle autoverkeer (uitgezonderd de 
hulpdiensten).

•  De binnenstad is gedurende het Koninklijk bezoek 
afgesloten voor fietsers. Komt u met de fiets? 
Parkeer deze dan bij een van de volgende stallingen: 
Van Karnebeekstraat | Kerkbrugje | Burgemeester 
Drijbersingel | Katwolderplein | Emmawijk.

•  U kunt op Koningsdag gratis gebruik maken van 
de stadsbussen lijn 1 t/m 5. Stadslijnen 2, 3, 12 
rijden niet via het Rodetorenplein maar via de 
Pannekoekendijk.

•  De afstanden vanaf het station en de parkeer-
terreinen naar de binnenstad zijn goed te lopen. 
Bezoekers die slecht ter been zijn kunnen gebruik 
maken van de (reguliere) regiotaxi van Connexxion. 
Let op: taxi’s rijden niet in de binnenstad.

•  Op een aantal plekken in de binnenstad staan grote 
tv-schermen waarop u het bezoek en de uitzending 
van de NOS kunt volgen.

•  Natuurlijk is er ook na het bezoek van de Koninklijke 
Familie nog van alles te doen in Zwolle. Het is 
immers de héle dag feest in Zwolle. Zie overzicht 
evenementen.

•  Volg twitter.com/Koningsdag_2016 en  
facebook.com/KoningsdagZwolle2016 voor de 
meest actuele informatie op de dag zelf. Gebruik 
#KoningsdagZwolle.

Graag tot ziens in Zwolle!
Zwolle is de dynamische Hanzestad waar we het leven vieren in onze historische binnenstad. Een stad bevolkt 
door creatieve studenten, inventieve ondernemers en eigenwijze vrijdenkers. Hier geloven we dat het leven 
samen beter wordt. Binnen de oude stadsmuren ontdek je een veelheid aan cultureel en culinair aanbod. Talloze 
festivals, de culinaire top van Nederland, spraakmakende tentoonstellingen en de allermooiste boekhandel van 
het land.

We houden van samen genieten én van samen ondernemen. Vroeger in de Hanzetijd werkten we al samen met 
internationale steden en nu nog zijn we economische TOP-regio van Nederland. De intensieve samenwerking 
tussen bedrijfsleven en onderwijs, samen met de goede bereikbaarheid maakt de Regio Zwolle tot een zeer 
krachtige, toekomstgerichte omgeving voor bedrijfsleven en studenten. Kom nog eens terug en ontdek Zwolle! 

1. Ontvangst op Nieuwe Havenbrug  11.00 uur

Burgemeester Henk Jan Meijer en Commissaris 
van de Koning Ank Bijleveld-Schouten ontvangen de 
Koninklijke gasten op de Nieuwe Havenbrug. Op de 
brug is er een muzikaal welkom met de Fakkelteit en 
het Britten Jeugd Strijkorkest.

 Via de Potgietersingel loopt de Koninklijke 
Familie langs het bordes van Museum de Fundatie 
door de Suikerbergsteeg naar de Blijmarkt.

2.  Cultuurhistorie op de Blijmarkt  11.10 uur

Op dit cultuurrijke plein verbeelden drie bekende 
Zwolse figuren onze cultuurhistorie: schrijver Rhijnvis 
Feith, staatsman Johan Rudolph Thorbecke en 
muzikant en kunstenaar Herman Brood. Dat gebeurt 
met muziek van het Orkest van het Oosten, Bertolf/Her 
Majesty en Esther Groenenberg. 

 Dan gaat de Koninklijke Familie verder naar de 
Grote Markt, via de Luttekestraat, met zijn fraaie 
historische gevels en versierde balkons.

3.  Parade op de Grote Markt  11.20 uur

Het hart van onze (binnen)stad en van de regio is het 
decor voor een grote parade. We serveren er, letterlijk 
en figuurlijk, de resultaten van onze eeuwenlange 
regionale samenwerking, inzet en innovatie. Dat doen 
we rondom vier thema’s die kenmerkend zijn voor 
onze regio: kunststof, water & handel, recreatie en 
agro & food.

Wandelroute Koninklijke Familie
 Via de Melkmarkt vervolgt de Koninklijke Familie  

haar weg in de richting van het Rodetorenplein.

4. Sport op het Rodetorenplein  12.05 uur

Het Rodetorenplein was in vroeger eeuwen een 
levendige haven. Op dit plein dagen - meer en minder 
bekende - Zwolse sporters, amateurs én topsporters, 
elkaar uit om te laten zien wat ze in hun mars hebben. 
Dynamisch en inspirerend!

 Op het Rodetorenplein gaat de Koninklijke  
Familie aan boord van een sloep voor een korte 
vaartocht.

5. Vaartocht door de Thorbeckegracht  12.25 uur

De vaartocht gaat over het mooiste stukje van de 
stadsgracht: de Thorbeckegracht. Hoewel dat niet 
direct zichtbaar is, staat de stadsgracht nog altijd 
rechtstreeks in verbinding met het IJsselmeer. De stad 
profiteerde in de Middeleeuwen van de ligging aan 
het water en ontwikkelde zich tot een welvarende en 
bloeiende Hanzestad.

 Nabij het Pelserbrugje stapt de Koninklijke 
Familie aan wal voor een knallend slotfeest op het 
sfeervolle Broerenkerkplein.

6. Slotfeest op het Broerenkerkplein  12.45 uur

Op het Broerenkerkplein staat de eeuwenoude 
Broerenkerk - waar u de mooiste boekhandel van 
Nederland vindt - en de vroegere bibliotheek van 
het kloostercomplex, de (voormalige) Librije. Op 
deze bijzondere plek, aan de rand van het nieuwe 
Broerenkwartier, laten we zien én horen waar we goed 
in zijn: verbinding, creativiteit en samenwerking.

In een spetterende muzikale finale treden tal van 
Zwolse artiesten op, onder aanvoering van onze eigen 
Typhoon. Wie hem kent weet dat hij niet alleen komt, 
maar altijd een aantal muzikale vrienden meebrengt. 
De organisatie is in handen van poppodium Hedon. 
Rekent u op een swingende afsluiting!

Vandaag vieren Koning Willem-Alexander en 

Koningin Máxima en een deel van de Koninklijke 

Familie Koningsdag mee in Zwolle. Met hen 

beleven ook tienduizenden bezoekers en een 

paar miljoen televisiekijkers de feestelijkheden 

mee. Voor al die kijkers en bezoekers hebben 

we een veelzijdig programma in elkaar gezet.
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Download de app op zwolle.nl/app

Zwolle viert feest!
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