
4.09 Herberg 'De Hanekamp' 

  

Ter plaatse 
In 1709. 

 
In het museum 

In 1957 (demontage in 1953). 
Boerderij - herberg waarvan het voorhuis het oudste deel is. 

Dit gebouw vormde al enkele eeuwen een pleisterplaats even ten 
oosten van Zwolle aan de lommerrijke Wipstrik-allee aan de weg naar 
Salland/Twente. 

Kwam men van de andere kant dan moest men om in Zwolle te 
komen eerst een tolhuis passeren. In 1840 werd het bedrijfsdeel en wel 
vooral de paardenstallen uitgebreid. Nog later kwamen er meer 
bedsteden. In 1813 diende de herberg als hoofdkwartier voor de 
Kozakken die vanuit het oosten meehielpen Nederland te bevrijden van 
de Franse overheersing. 

 
De wederopbouw van de herberg is gedaan naar het beeld van 1840 

en zonder bijschuren. De gemeente Zwolle is medefinancier van de 
bouw. Gezien het gebruik hoort dit gebouw niet tot de collectie. 

 
Beschrijving gebouw 

In het voorhuis bevindt zich de gelagkamer met een tapkast afkomstig 
van elders. Boven de gewelven bevindt zich een opkamer en voorts zijn 
er een keuken met betegelde stookwand (schouw), en vertrekken met 
kasten en bedsteden. 

Hiermee verbonden was vroeger de met riet gedekte schuur, waarin 
gemetselde kribben, een stenen haverkist, ruiven, koestijlen en een 
stalling voor paarden. Tijdens de belangrijke Zwolse veemarkten 
konden veedrijvers/kopers hier tegen betaling overnachten, terwijl ze 



hun vee in de bijschuren konden onderbrengen. Hier konden ze ook 
hun zaken afhandelen. 

Ten behoeve van het restaurant is van de woonkamer, de 
gastenbedsteden en de gelagkamer één ruimte gemaakt. Waar vroeger 
een karnmolen stond zijn nu de toiletten gelegen. 
Achter de gelagkamer bevonden zich de bedsteden van de gasten. 
Bovendien kwamen hier ook de Zwolse burgers die met hun kinderen 
buiten de stad enige verpozing zochten. Sommige herbergiers troffen 
ook eenvoudige voorzieningen voor het spelende kind. Hieruit konden 
zich de latere speeltuinen ontwikkelen. 

De plaats van de voormalige speeltuin uit de dertiger jaren van de 
20e eeuw evenals de huidige speeltuin is dus historisch gezien wel 

verantwoord. 
Naast de herberg staat een paal waar de bezoeker het "vogelschieten" 
kan oefenen. Er wordt geschoten met een elektronisch geweer op 
metalen lepels. Het geheel is in te stellen voor grote en kleine gasten 
en met verschillende graden van moeilijkheid. 
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Andere teksten webstie NOM 
Een uitspanning voor ontspanning en vertier 

Herberg De Hanekamp heeft vanaf de tweede helft van de 18e eeuw in 
Zwolle en wijde omgeving een bijzondere reputatie. Niet alleen als 
herberg, maar ook als café en als uitspanning. De Hanekamp ligt 
gunstig ten opzichte van de drukke veemarkten in Zwolle. Net buiten 
de stad aan de Wipstrikkerallee – de grote weg naar Salland en Twente. 

Het is dan ook the place to be voor veedrijvers en veehandelaren die 
op de Zwolse markten afkomen. In de gelagkamer beklinken ze menige 
zaak. De herberg is in 1813 het hoofdkwartier van kozakken op 
doortocht. Zij strijden tegen het Franse leger. Bij plaatsing in het 
museum is de gelagkamer vergroot en zijn de meeste bedstedes voor 
gasten verdwenen. Nu is De Hanekamp the place to be voor 
pannenkoekenliefhebbers. 

Hier geplaatst in 1957. 
 
Al in 1709 stond De Hanekamp wijd en zijd bekend als herberg én 

boerderij. De uitspanning stond net buiten Zwolle, halverwege de 
Wipstrikkerallee. De boerenherberg werd gebouwd rond 1750, maar in 

het museum is hij in 1956 herbouwd zoals hij er in 1840, zonder 
bijschuren, uitzag. Tijdens de Zwolse veemarkten overnachtten de 
veedrijvers en veekopers hier, terwijl hun vee in de bijschuren werd 
gestald. 



Niet zelden werden hier aan tafel de zaken beklonken. De bedsteden 
voor de gasten lagen achter de woonkamer. Omdat De Hanekamp 

tegenwoordig dienst doet als horecagelegenheid voor museumgasten is 
van de woonkamer, de gastenbedsteden en de gelagkamer één grote 
ruimte gemaakt. 

 


