veel te vertellen en doet dat op een
leuke en onderhoudende manier. Het
was voor ons een privé-rondvaart,
omdat twee andere gasten hadden
afgebeld. We hebben veel van de stad
gezien en erover gehoord vanaf het
water. Een paar dagen later hebben
we nog een VVV-stadswandeling
gemaakt, zodat we Zutphen wat beter
hebben leren kennen. We komen zeker
nog eens terug!

Riet Wagter
Met schipper Willem een geweldig
leuk en leerzaam tochtje door de
grachten van Zutphen en over een
stukje Berkel gemaakt. Zo dicht bij de
stad in een groene oase van rust. Wij
hingen aan de lippen van de schipper.
Hij vertelde heel bevlogen over wat we
tegenkwamen. Wij hebben op de
camping waar we waren al meerdere
mensen getipt over deze rondvaart. Zo
leer je een stukje stad op een heel
verassende manier kennen!

nathalie renting
Mooi rondje gevaren
Linda van der Steeg
Erg leuk voor een vriendelijke prijs.
Schipper Willie heeft veel verteld over
Zutphen toen en nu. Wel veel bukken
onder lage bruggetjes door. Betaald
parkeren vlakbij. € 1,70 per uur of €
10,- voor een dag.

Francine Rondou
Zalig in stilte over het water dobberen,
tussen allerlei bloemen, planten,
eenden,ganzen. Een gids geeft je de
nodige uitleg
E. Nagel
Zeker de moeite waard.

Marjolein Bergen
Mooie tocht met zeer kundige en
informatieve schipper.
Francis Dalebout
Gewoon heel erg leuk om te doen als
je een dagje Zutphen plant. Je ziet de
stad net weer even vanuit een ander
oogpunt, krijgt interessante informatie
mee en wat is er nu meer ontspannen
dan dobberend over het water
genieten van de omgeving.
Vriendelijke schipper met kennis van
de stad en leuke anekdotes. Must do
als je in Zutphen bent.

Heidi van der Sluijs
Heerlijke rondvaart gehad in het
zonovergoten Zutphen. Onze schipper,
Willie, had over alle plekken veel te
vertellen en beantwoordde al onze
vragen. Aangename, goed verzorgde
boten, ontspannen sfeer zowel bij de
kassa als bij het inchecken en varen!
En Zutphen is een prachtige stad en
omgeving, die je vanaf het water echt
anders ervaart. Zeer de moeite waard!

Annemargot8
Hele leuke ervaring met een super
schipper bomvol kennis over Zutphen!
Echt een aanrader!

Peter Belt
Heel leuke boottocht over de Berkel,
moet je zeker gaan doen als je in
Zutphen bent.

Ben Baelde
Ondanks het weer (regen!) een heel
plezierige tocht gehad met schipper
Joop van Berkel. Ondanks dat hij nog
maar kort dit werk doet weet hij heel

1

fluisterboten te maken als je eens in
Zutphen bent, Gr, Cor en Janna
UIldriks

illiana Westhuis
zeer leuke rondvaart, vooral bij Willie
in de boot is het een feestje
Anton
Heel mooie rondvaart in een
Giethoornse punter. Je ziet de oude
Hanzestad Zutphen op een ongekende
manier. De schipper vertelt prachtig
over de Berkel en haar geschiedenis.
Erg gezellig en vooral erg goedkoop
qua prijs.

YVON PLAS
Het is een leuke rondvaart. Kapitein
Ge weet veel en verteld het op een
leuke manier. Een echte aanrader

Martijn Hesselink
Heel erg leuke en leerzame ervaring.

ronald koppers
Kei mooi..

W.H. Polet
Een dagje in zonnig, mooi Zutphen
werd bekroond: een prachtige tocht
met schipper Thijs (als ik de naam
goed spel) als uitstekende gids in een
fluisterbootje, waarop 2 juni 2021 voor
het eerst geen 5, maar 6 gasten
konden meevaren - met nog altijd
ruim plaats voor iedereen! Onderweg
moest je wel herhaald bukken onder
de bruggen, maar dat was geen
probleem, eerder leuk! Dankzij de
aanwezige handgreep kon mijn vrouw
ook aan boord komen, en het werd
genieten op het water: de stilte, de
natuur, en de verhalen over Zutphen,
over alles wat we zagen: leerzaam!
Onze schipper wist niet alleen veel te
vertellen, maar kon ook alle vragen
beantwoorden. Alle lof!
Ehbo Sappemeer
We hebben een leuke informatieve
tocht gemaakt met schipper Jan . Hij
gaf een fijne beschrijving van de
historie van Zutphen . Mijn vrouw en ik
zijn onder de indruk ook van de
organisatie en het werk van de
vrijwilligers . We kunnen iedereen
aanraden een tocht met de
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