Beste fotografie liefhebber,
Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Zutphen,
hieonder vind je een een stukje geschiedenis over Zutphen en een kleine plattegrond van Zutphen
met interessante locaties waar je kunt gaan fotograferen om de fotografie opdrachten uit te voeren.
De opdrachten hoeven niet op 1 specifieke locatie uitgevoerd te worden, uiteindelijk ben je vrij om
te bepalen waar je gaat fotograferen. De meeste opdrachten kunnen op iedere willekeurige locatie
van de stad uitgevoerd worden.

Zutphen Toen & Nu
Zutphen ontstond in de Romeinse tijd als Germaanse nederzetting op een rivierduinencomplex. De
plaats is al meer dan 1700 jaar continu bewoond en is een van de oudste steden van Nederland. De
naam Zutphen is ontstaan uit Zuid venne, een rivierduinencomplex tussen drassige weidegrond.
Tegenwoordig zijn in het centrum van Zutphen nog vele sporen te vinden van deze tijd, zoals van de
ommuring: de Drogenapstoren uit 1444, de Bourgonjetoren uit 1457 de kruittoren (begin 14e
eeuw), de Spaanse Poort (een barbacane voorpoort van de oude Nieuwstadspoort uit 1537), diverse
waltorens aan de Bornhovestraat en Armenhage (13e eeuw). Daarnaast zijn er ook nog grote
stukken stadsmuur te vinden, waaronder een stuk bij de Drogenapstoren, en een stuk bij de
Berkelpoort uit het begin van de 14e eeuw met resten van twee waltorens.
De middeleeuwse binnenstad van Zutphen herbergt achter de veelal jongere gevels een grote
hoeveelheid bakstenen huizen uit de late Middeleeuwen. Vele tientallen dateren zelfs tot en met de
kapconstructie van voor 1400. Er zijn drie middeleeuwse kerken en resten van diverse kloosters en
hospitalen.

Fotografie opdrachten
FotoJam wordt dit jaar georganiseerd in 15 steden. In ieder stad krijgen de deelnemers dezelfde
opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Uiteindelijk zit er aan iedere opdracht een
fotowedstrijd verbonden. Het is de bedoeling dat je alle opdrachten uitvoert en foto's instuurt van de
opdrachten die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Je kan met een beperkt aantal
fotowedstrijden meedoen. Kijk voor meer informatie op http://fotojam.nl/de-opdrachten/

Plattegrond Zutphen

Toelichting interessante fotolocaties
Op de plattegrond zijn diverse interessante fotografie locaties aangegeven met een oranje camera. In
de camera staat een cijfer die je hieronder terug kunt vinden met een toelichting.
1. Fluisterboot en Berkelpoort
De fluisterboot is een leuke manier om in 1 uur de mooiste plekjes aan de rivier (Berkel) en
grachten van Zutphen te fotograferen. De rondvaart gebint en eindigt midden in het centrum van
Zutphen, bij de steiger naast de Berkelpoort. Wat op zich al een bijzondere locatie is.
Vaartijden Fluisterboot: 11.00, 13.00 en 15.00 uur (€ 5,- p.p.)
2. Oude Bornhof
In de Oude Bornhof staat een geel huis waar rond 1300 een man genaamd Borro woonde die zich
ontfermde over de oudere bevolking van Zutphen. Borro was een rijke man en stelde zijn huis en
bezittingen ter beschikking aan ouderen om hier hun laatste levensdagen te slijten. Tegenwoordig is
de Oude Bornhof een prachtig groen hofje waar je op mooie dagen heerlijk op een bankje van het
weer kunt genieten.
3. Bibliotheek
Net buiten het centrum vind je de Broederenkerk, die sinds 1983 in gebruik is als bibliotheek en
wordt vaak als een van de mooiste bibliotheken van Nederland gezien. De gotische kerk bevat een
prachtige zestiende-eeuwse plafondschildering. In het naastgelegen klooster is het Stedelijk
Museum Zutphen gevestigd.
Openingstijden Broederenkerk: 11.00 tot 16.00uur
4. Park aan de Warnsveldseweg (Berkelpark)
Via de Warnsveldseweg is er toegang tot een schitterend park. Genoeg water en bomen om een
natuurlijk park gevoel vast te leggen met je camera.
5. Graaf Ottosingel
Vanaf de Graaf Ottosingel kun je perfect de Watertoren vast leggen. Deze toren werd in 1926-1927
net buiten de stadsmuren gebouw. In 1984 zijn in het onderste deel van de toren appartementen
gebouwd. Het waterreservoir boven in de toren is nog steeds in gebruik en fungeert als buffer voor
enkele honderden huishoudens. Ook is er in deze buurt een mooi stukje waar treurwilgen over het
riviertje hangen. Dat levert mooie platen op, kan niet missen!
6. St. Walburgiskerk en Drogenapstoren
Het beklimmen van de Walburgiskerk geeft je een unieke mogelijkheid om Zutphen vanuit een
hoog standpunt te fotograferen. Aangezien de toren alleen in de maanden juli en augustus open is, is
dit het moment! Het klokkenluidersgilde Sint Walburga luidt elke zaterdag om 18:00 de zondag in.
Je kunt daar bij helpen, dit kost niets al wordt een gift wel op prijs gesteld. Meld je 15 minuten van
tevoren aan de voet van de toren. Naast het beklimmen van de toren kun je ook een kijkje nemen in
de kerk en de Librije. Wil je de buitenkant fotograferen? Loop dan eens vanaf de 's-Gravenhof naar
de Martinetsingel, dan zie je eerst de St. Walburgiskerk met een mooi stukje oude stadsmuur en een
boomgaard en daarna ook nog eens de Drogenapstoren!
10:30 - 16.30uur Kerk en librije open (€2,- tot €4,-)
11:00 - 16.00uur Toren open (elk heel uur) (€2,50)
12:30 - 13.30uur Marktconcert (€2,-)

7. IJsselkade en IJsselbrug
Vanaf de IJsselkade heb je een fraai uitzicht op de Oude IJsselbrug en de rivier de IJssel zelf.
Natuurlijk kun je ook de brug oplopen om juist de kade, of de uiterwaard aan de overkant te
fotograferen.
8. Binnenstad, Wijnhuistoren
Aan de Groenemarkt, Houtmarkt en de Zaadmarkt staan een aantal statige panden. Hier woonde in
de 18de en 19de eeuw welgestelde burgers een kooplieden. Ook kun je vanaf de Zaadmarkt de
Wijnhuistoren goed fotograferen.
9. Nieuwestadskerk, Spanjaardspoort, Grote Grachtpark en de Kruittoren
De Nieuwestadskerk werd in de 13e eeuw gesticht als parochiekerk in de Zutphense
stadsuitbreiding Nieuwstad. Het kerkgebouw is een rijksmonument. Het wordt tot op heden
gebruikt door de parochie H.H. Twaalf Apostelen. Als je vanaf de kerk in noordoostelijke richting
gaat, loop je onder de Spanjaardspoort door, een imposant stuk van de oude stadsmuur, naar het
Grote Grachtpark. In de buurt van al dit moois vind je ook nog eens de Kruittoren, die nu als atelier
van een kunstenaar dient.
10. Stadsmuur
Wandel langs de middeleeuwse stadsmuur om het oude Zutphen. Grote delen ervan zijn nog intact,
verdwenen stukken zijn in de bestrating weer zichtbaar gemaakt. Op verschillende plekken is de
loop van de stadsmuur in het plaveisel verwerkt door het gebruik van gekleurde stenen. Dit is hier
en daar nog zichtbaar in de stad.

