
    
    

  
      

FOTO-EXCURSIE

in samenwerking tussen
CompUsers Platform DigiFoto

en 
HCC fotovideo

naar 

Zutphen

Zaterdag 20 mei 2023



De foto-excursie is een van de traditionele (jaarlijkse) activiteiten van het 
CompUsers Platform DigiFoto en van de HCC fotovideo. Na een aantal jaren van 
uitstel, als gevolg van de corona pandemie, wordt de draad weer opgepakt. 

Ditmaal gaan we (weer eens) de stad in: Zutphen. Deze aantrekkelijke en 
fotogenieke stad biedt voor elk wils: historische onderwerpen, urban impressions, 
het leven op straat, enz.. En verder de IJssel met de fraaie uiterwaarden, de 
museumhaven, de oude spoorbrug, enz. bieden tal van fotografische uitdagingen.

Deelname
Deelname aan deze foto-excursie staat open voor leden van de interessegroepen 
CompUsers en Foto-Video. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Daginvulling
Op het verzamelpunt (zie verderop) stellen we groepen samen, al naar gelang de 
fotografische interesse. De mogelijkheden zijn: een wandeling door de oude binnenstad 
met vele fotogenieke historische bezienswaardigheden en stadsgezichten, en een route 
aan de overzijde van de IJssel met fraaie uitzichten en aansluitend naar het noordelijke 
stadsdeel met de museumhaven, interessante architectuur en industrieel erfgoed. Maar 
het staat je uiteraard ook vrij om je eigen plan te trekken; er is genoeg te zien en te 
beleven in Zutphen.

Voor wie daarin specifiek geïnteresseerd is: diverse bezienswaardigheden kunnen (voor 
eigen kosten) worden bezocht, zoals een beklimming van de Wijnhuistoren (magnifiek 
uitzicht bij helder weer), de Walburgiskerk met de Librije, of een van de musea. Verderop 
in dit programmaboekje (bij "voorpret") staan de websites vermeld waar je nadere 
informatie kunt opdoen.

Na de koffie gaan de groepen op stap, en op een nader af te spreken tijdstip komen we 
weer bijeen op het verzamelpunt voor de lunch (op eigen kosten) en het uitwisselen van 
de wederzijdse ervaringen. De namiddag kan eventueel worden benut om van groep te 
wisselen. Rondom 15.30 / 16.00 uur komen we weer bijeen op het verzamelpunt, en 
sluiten de dag af.

Aanmelden 
Aanmelden voor 1 mei 2023 per e-mail op: fotoexcursiezutphen@compusers.nl, en 
vermeld daarbij uw, naam, lidmaatschapsnummer, bij welke interessegroep u bent 
aangesloten, e-mail adres, en indien mogelijk ook uw mobiele telefoonnummer.

Reisadvies
Met de auto: Zutphen is uitstekend per auto bereikbaar, en er zijn legio parkeerfaciliteiten 
in en nabij de binnenstad. Let op: in de binnenstad betaalt u parkeergeld. Zie voor meer 
informatie over parkeerplaatsen en -tarieven, deze webpagina van de gemeente Zutphen: 
https://zutphen.nl/parkeren/parkeren-binnenstad/betaald-parkeren. Tip: neem een 
parkeerplaats aan de rand van de binnenstad, of iets daarbuiten (in de oude binnenstad 
kan het druk zijn, vooral op zaterdag); de loopafstanden naar het centrum zijn gering.

Met het openbaar vervoer: Zutphen is uitstekend bereikbaar per trein, vanuit de richting 
Arnhem of Zwolle, als ook vanuit de richting Hengelo, Winterswijk en Apeldoorn. De 
binnenstad is op 5 minuten lopen vanaf het station. Raadpleeg de dienstregeling van NS 



op www.ns.nl.
Nog een aanvullende tip, voor het geval je liever drukke parkeerplaatsen in Zutphen wil 
vermijden: parkeren bij station Brummen (ten zuiden van Zutphen - NS verbinding) of  
station Voorst-Empe (ten westen van Zutphen - Arriva verbinding), en verder per trein. 

Verzamelpunt
We verzamelen tussen 10.00 en 10.15 uur in Het Volkshuis (Houtmarkt 62, midden in het 
centrum - gelegen tussen Restaurant No 60 en het Luxor Theater), alwaar u een kop koffie
wordt aangeboden. Zie bijgaande stadsplattegrond. Dit punt gebruiken we ook voor de 
lunch en voor het afsluiten van de dag. Voordat we uitvliegen, worden wandelroutes 
verstrekt die langs de meeste bezienswaardige plekken voeren. 
(Let op: in de binnenstad van Zutphen is nog een ander etablissement met de naam 
Volkshuis. Wij verzamelen ons dus in het Volkshuis, aan de Houtmarkt 62).

Verder nog:
 Gebruik stevig (wandel)schoeisel. De afstanden zijn niet groot, maar met al dat 

slenteren met de foto-uitrusting, zijn goede schoenen geen overbodige luxe.
 We hopen op mooi weer, maar wees voor de zekerheid ook voorbereid op een 

buitje (regenkleding, en bescherming voor de fotospullen).
 In de oude stad zijn er veel fotogenieke, maar ook donkere plekjes. Een statief kan 

goede diensten bewijzen.
 Hou het plattegrondje bij de hand. Altijd nuttig.

Voorpret
Het is leuk en nuttig om alvast wat informatie op te doen over Zutphen, wat er zoal te zien 
en te beleven is. Zie verder deze informatieve websites:

 https://www.inzutphen.nl/nl/ontdek-zutphen/zien-doen
 https://www.reislegende.nl/bezienswaardigheden-in-zutphen/
 https://www.top10bezienswaardigheden.nl/nederland/zutphen.htm

Aarzel niet en meld u aan. Heel veel fotoplezier!

Graag tot ziens op zaterdag 20 mei.

Aanmelden vóór  1 mei 2023 bij fotoexcursiezutphen@compusers.nl




