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Fotoexcursie naar Elburg
op zaterdag 20 mei 2017

De jaarlijkse foto‐excursie is een van de traditionele hoogte‐
punten van het Platform DigiFoto. Net als in voorgaande ja‐
ren gaan we samen met HCC Apeldoorn op stap.

Ditmaal gaan we naar het historische vestingstadje Elburg.
Dit kleine – maar fijne – pareltje op de Noord‐Veluwe,
prachtig gelegen aan het Veluwemeer, is een van Nederlands
meest bezienswaardige oude stadjes. Het is een plaats met
een grote en zeer fotogenieke monumentendichtheid.

Elburg is in de oude kern nog steeds het vissersplaatsje aan
de voormalige Zuiderzee. De stad (250 bij 350 meter) heeft
nog steeds zijn middeleeuwse rechthoekige stratenplan en is
omringd door prachtige wallen, visrijke grachten en stukken
stadsmuur. Er is een opmerkelijk groot aantal gebouwen te
zien die de bezoeker terugbrengen naar lang vervlogen
tijden. De Grote‐ of St.Nicolaaskerk, restanten van de
stadsmuren, stadswallen en kazematten getuigen van dit rij‐
ke verleden.

Het is heerlijk zwerven met de camera in de aanslag door de
vele straten en steegjes, met opmerkelijk veel fotogenieke
hoekjes, óók in de details.

Een van de meest markante gebouwen in Elburg is het
vroegere Agnietenconvent, dat eens een 15e eeuws vrouwen‐
klooster was. De daarbij behorende kloostertuin ademt een
romantische sfeer.

Verdere bezienswaardigheden in Elburg zijn o.a. de
Vischpoort, Museumsmederij ‘De Hoefhamer’, Museum Sjoel
Elburg, het botterwerfmuseum ‘de Hellege’ en het Nationaal
Orgelmuseum.

Voor de liefhebbers van meer landschapgeoriënteerde foto‐
grafie is een wandeling over de fraaie stadswal met de
prachtige vergezichten, de moeite waard.

Deelname

Deelname aan deze foto‐excursie staat open voor leden van
CompUsers. Voor leden van het Platform DigiFoto is deel‐
name kosteloos. Bent u nog geen lid van het Platform, dan

kan dit bij aanmelding geregeld worden. Hieraan zijn geen
kosten verbonden. De enige kosten die u heeft, zijn uw reis
en entreekosten.

Aanmelden foto‐excursie

Vóór 18 mei a.s. per e‐mail naar digifoto@compusers.nl,
onder vermelding van ‘Elburg’ en daarbij uw:
• naam en adres
• e‐mail‐adres
• indien mogelijk ook uw mobiele telefoonnummer

Reisadvies

Met de auto
Elburg kunt u, komend vanuit het westen, het beste via de
A28 bereiken (afslag Nunspeet of ’t Harde), uit noordelijke
richting eveneens via de A28 (afslag Wezep of ’t Harde), en
komende uit het zuiden c.q. Apeldoorn, via de A50 (afslag
Epe, en dan richting Nunspeet en Elburg). Zodra aangekomen
bij Elburg, volg de bewegwijzering naar de vesting.
Raadpleeg voor de gunstigste aanrijroute de ANWB‐route‐
planner. Het best kan worden geparkeerd op de grote (gratis)
parkeerplaats aan de Zwolscheweg, nét voor de entree van
de oude vesting.

Met het openbaar vervoer
Voor actuele reisadviezen, zie 9292ov.nl.
U reist per trein naar station Nunspeet (komende vanuit het
westen) of Zwolle (komende vanuit het noorden) en neemt
van daaruit Syntus‐bus 100 naar Zwolle of Nunspeet. Ook
vanuit station ’t Harde vertrekt een bus (Syntus‐buurtbus 514
naar Elburg). Uitstappen bij de halte Elburg‐Centrum. Dat is
bij de voornoemde parkeerplaats.

Verzamelpunt

We verzamelen tussen 10.00 uur en 10.15 uur in Restaurant
’t Olde Regthuys, aan de Beekstraat 33, alwaar u een kop
koffie wordt aangeboden.

Dit restaurant is gemakkelijk te vinden; het ligt precies in
het midden van het oude centrum, waar de Jufferenstraat en
de Vischpoortstraat de stadsbeek kruisen.

Vanaf de parkeerplaats en de bushalte (zie hiervoor bij reis‐
advies) is het vijf minuten lopen: de oude stad in lopen, en
de Jufferenstraat in zijn geheel uit lopen. Het restaurant
bevindt zich aan de rechterzijde, op de hoek van de Beeks‐
traat. Het is duidelijk aangegeven.

Wilt u een plattegrond hebben, en alvast wat meer weten
over interessante plekken en routes door de stad, raadpleeg
dan de website van de VVV Elburg: www.vvvelburg.nl.

Aarzel niet en meld u aan vóór 18 mei.

Heel veel fotoplezier!
Graag tot ziens op zaterdag 20 mei.

in samenwerking met




