
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Ook voor Stadsgidsen Zutphen was 2020 
een bijzonder vreemd jaar.  
We waren begin maart 2020 het nieuwe 
wandelseizoen aan het opstarten, toen 
alles stil viel. 
 
Tussen de eerste en de tweede 
“lockdown” hebben we nog beperkt een 
aantal wandelingen verzorgd, in kleinere 
groepen van 6 tot 8 deelnemers  en 
uiteraard met inachtneming van alle 
coronaregels. 
 
De hieronder genoemde aantallen hebben 
met name betrekking op de maanden juli, 
augustus en september.  
Het jaaroverzicht over 2019 (dat u op onze 
website ook kunt inzien) geeft een wat 
betrouwbaarder beeld van het normale 
patroon van onze activiteiten. 
 
Onze “dagelijkse naam” is Stadgidsen 
Zutphen. Onze organisatie is opgericht op 
29 november 2012 om continuïteit in 
stadswandelingen te bieden toen de 
toenmalige VVV werd opgeheven.  
Stadsgidsen Zutphen bestaat uit 10 
enthousiaste, deskundige gidsen en 2 
collega’s voor de boekingen en 
administratieve ondersteuning. 
 
We verzorgen (afwisselend met het 
Gilde) de individuele- en 
groepsstadswandelingen via de VVV 
Zutphen. 
 

Onze specialiteit: een dagje Zutphen op 
maat.  
Een stadswandeling gecombineerd met 
andere activiteiten, museumbezoek, 
Walburgiskerk, Librije, fluisterboot, 
Happen&Stappen of een fietstocht.  
Zo creëren we voor bezoekers en 
inwoners een onvergetelijke dag in 
onze mooie Hanzestad. 
Wij leveren maatwerk en stemmen 
desgewenst de route en verhalen af op 
de interesses van onze gasten. 
 
Onze doelgroep bestaat uit 
dagjesmensen, toeristen (die in 
toenemende mate ook uit Duitsland 
komen), vriendengroepen, families, 
bedrijven, verenigingen die een leuke 
maar ook leerzame dag in Zutphen 
willen doorbrengen. Maar ook 
inwoners van Zutphen die hun gasten 
of familiebezoek willen verrassen, 
weten ons te vinden. 
 
Onze activiteiten zijn deels het uitvoeren 
van individuele- en groepswandelingen in 
opdracht van de VVV. 
Daarnaast hebben wij ook onze eigen 
activiteiten waarvoor mensen zich bij ons 
melden via telefoon, mail of onze website. 
Zij kunnen daarbij kiezen uit 
Happen&Stappen, onze eigen 
groepswandelingen van 1½  uur en 
arrangementen op maat  (combinaties van 
stadswandeling met andere activiteiten, 
workshops of  excursies). 
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Stichting Stadswandelingen en 
Arrangementen Zutphen 

 
www.stadswandeling-zutphen.nl 
info@stadswandeling-zutphen.nl 

06 - 23146982 

Activiteiten in 2020 
 

 
    

 
 

 
 

 

Activiteiten in 2021 
 
Hoopvol kijken we vooruit naar de opstart in 2021. We trekken daarbij gezamenlijk op met 
de VVV Zutphen en onze collega’s van Het Gilde.  Onze start met de wandelingen en 
arrangementen zal samenhangen met het moment waarop de VVV, musea en de 
Walburgiskerk ook weer hun deuren voor het publiek openstellen. 
Wij richten ons voorlopig op begin mei 2021. 
 
Uiteraard kunt u zich al eerder informeren en contact zoeken. U kunt dan onder voorbehoud 
al een datum reserveren en overleg hebben over de opzet van uw bezoek aan onze mooie 
stad Zutphen. 
 

 
 

eigen wandelingen en arrangementen 

VVV individuele wandelingen  
dagelijks om 13.30 uur 
VVV Groepswandelingen 

Happen&Stappen 
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verdeling aantal bezoekers over de 4 activiteiten in 2020 

 

Vergelijking aantal bezoekers 
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