
 

 

Persbericht 

Gorinchem, 5 december 2022 

 

Winnaars fotospotverkiezing Gorinchem gekozen 

Wethouder Attie Mager maakte zaterdag 3 december de winnaars van de fotospotverkiezing Gorinchem 
bekend. Michel Parent (1e plaats), Michel de Ruiter (2e plaats) en Jan Maarten Volgers en Harold Bakhuizen 
(gedeelde 3e plaats) kregen een leuke prijs aangeboden; een vestingborrel voor 2 personen bij Grand Café TAX. 
 
Potentie mooiste vestingstad  
De fotospotverkiezing is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Mooiste Vestingstad van Nederland. In 
samenwerking met gemeente Gorinchem verzilveren we de potentie van de ‘Mooiste Vestingstad’ door onder 
andere onder inwoners en toeristen beter bekend te maken wat Gorinchem als mooiste vestingstad te bieden 
heeft. Gorinchem werd vorig jaar door de ANWB uitgeroepen tot mooiste vestingstad van Nederland. 
 
Fotospotverkiezing  
Als mooiste vestingstad van Nederland heeft Gorinchem veel fotogenieke plekken. Om te bepalen wat de 
meest fotogenieke plekjes in Gorinchem zijn, organiseerden Gorinchem Citymarketing en de gemeente een 
fotospotverkiezing. Inwoners konden hun favoriete fotospots insturen en dat deden ze massaal; er kwamen 
maar liefst 176 aanmeldingen binnen. De meest populaire fotospots waren de Dalempoort en de Lingehaven. 
Een professionele jury heeft de inzendingen beoordeeld.  

Attie Mager: “Ik heb enorm veel waardering voor alle deelnemers die zo enthousiast hun mooiste foto’s van 
Gorinchem hebben ingestuurd, prachtige aansprekende beelden. En natuurlijk voor de jury die al die 
aanmeldingen professioneel heeft beoordeeld. We zijn hier ontzettend blij mee, omdat het ons helpt om straks 
de allermooiste plekken van onze vestingstad te laten zien aan bezoekers.”    

Jury 
De jury bestond uit Johannes van Camp (fotograaf), Barry van Baalen (Werkgroep Vesting 
Gorinchem/Erfgoedcommissie) en Gerard van de Werken (Beleef Gorinchem). Zij hadden twee avonden nodig 
om alle inzendingen te beoordelen op vier criteria: perspectief, creativiteit, erfgoedwaarde en toeristische 
waarde.  

“Met ruim 170 inzendingen stond de jury voor een grote uitdaging. Naast de geijkte locaties zagen we ook 
verrassende plaatsen, zoals het Lindelaantje en foto's vanaf de Lingebrug richting de stad. Met gevoel voor 
perspectief brengen de winnaars de hotspots van de stad prachtig in beeld. Plaatsen die je als bezoeker van 
Gorinchem niet wil missen en waar je foto’s maakt die het delen waard zijn. De winnende foto’s laten zien hoe 
fotogeniek de stad is en nodigen uit om Gorinchem te bezoeken.” 

Officiële fotospots  
De gemeente gaat alle inzendingen als inspiratie gebruiken om 'officiële' fotospots aan te wijzen. De beste 
locaties krijgen een speciale stoeptegel en een vermelding op Mooi Gorinchem. Daarbij wordt gekeken naar 
toegankelijkheid, spreiding, veiligheid en inpassing in de openbare ruimte. 

  

https://vestinggorinchem.nl/werkgroep/
https://vestinggorinchem.nl/werkgroep/
https://www.instagram.com/beleefgorinchem/?hl=nl


Niet voor publicatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Agnes de Jong, communicatie Gorinchem Citymarketing, 

06-24483941 | pers@mooigorinchem.nl. Meer beeldmateriaal van Gorinchem is hier te downloaden.  
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