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De ontwikkelingen in

NIEUWSBRIEF
Sinds april 2015 wordt er gewerkt aan Het Zutphens Zonnestelsel
door leerlingen in het Zutphens voortgezet onderwijs. Het eerste

Het Zutphens Zonnestelsel belangrijke nieuwsfeit van dit schooljaar is het tot stand komen van
de kaart van Zutphen en omgeving waarop het zonnestelsel staat
afgedrukt.

Een bijzondere toeristische kaart
Op bijna alle toeristische kaarten die tot nu toe zijn verschenen staat Zutphen in een hoekje
weg gedrukt. Maar niet op de kaart van Zutphens Zonnestelsel! Daar krijgt Zutphen de plaats
die zij verdient: in het centrum. Nou ja, bijna dus.

Stichting Het Zutphens Zonnestelsel heeft 100 exemplaren laten drukken op mooi
posterpapier. Op verschillende plaatsen in Zutphen hangt al een exemplaar en tijdens de
manifestatie Ambacht 21 hebben wij vele bezoekers een toelichting mogen geven.

Het zonnestelsel op
schaal nagebouwd in
Zutphen en omgeving
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Een van de doelstellingen van Stichting Het Zutphens Zonnestelsel is de planeetbanen te
markeren in het landschap. Dat kan met QR-codes, met muurschilderingen of bijvoorbeeld
door een etalage in te richten. Graag willen wij op deze manier wetenschappelijke kennis over
het zonnestelsel op een speelse manier toegankelijk maken. Al zestig jaar worden er
ruimtereizen gemaakt, en daardoor zijn wetenschappers veel te weten gekomen over de andere
planeten. Voor wie zich erin verdiept ontvouwt zich een fascinerende nieuwe wereld.

Waar zijn we aan het werk?
Etalage Kolenstraat 3
Door dit adres loopt de baan van Mercurius en van de eigenaar Borgert Schiltman die ook de
baas is van de biologische winkel in de Lange Hofstraat, mogen wij een expositie inrichten
over deze planeet. Borgert was zo enthousiast over het project dat hij zijn pandje speciaal liet
opknappen voordat wij er aan het werk gingen. Anna, Laura, Annelies en Iris hebben, voordat
er geschilderd werd, de pui helemaal schoon gemaakt. Na het schilderwerk is de etalage van
een fraaie poster met sterrenhemel voorzien. Momenteel is een kraterlandschap in de maak,
dat op de bodem van de vitrine komt te liggen.

Muurschildering Agnietensteeg
Leerlingen en docenten van Het Stedelijk hebben een muurschildering ontworpen voor de
Agnietensteeg. Dat is heel spannend, want de muur waarop de schildering zou kunnen komen
te staan grenst aan de openbare weg en daar mag je dus niet zomaar op schilderen. In de eerste
plaats moet de eigenaar toestemming geven. Maar ook zonder medewerking van de gemeente
Zutphen gaat het niet. Niet in de laatste plaats zullen de omwonenden erin gekend moeten
worden. Met de gemeente is al uitgebreid overlegd. Wij zijn nu al zo ver dat wij voor een
commissie mogen verschijnen om ons ontwerp en onze doelstellingen toe te lichten.

Meer bekendheid
Kent u ook anderen die geïnteresseerd zijn in Het Zutphens Zonnestelsel? Opgeven kan via
onderstaand mailadres.
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