Route Nieuwstraat 55 te Deventer:
Parkeren voor de deur is helaas niet mogelijk.
Je kan in de parkeergarage op de Gibsonstraat (rond de ‘g’ in de kaart) parkeren, dit is in het verlengde
van de Nieuwstraat, betaald. Je kan in de parkeergarage alleen betalen met contant geld!

Als je met de auto Deventer binnenrijdt, volg je de borden centrum en rijdt dan via de Handelskade
Deventer binnen.
Dan rijd je voor het station langs de Schouwburg. Sla dan niet rechtsaf naar het station, maar rijd
rechtdoor over de Singel. Daar zie je de borden voor parkeren en sla je linksaf richting Gibsonstraat.
Ook kan je doorrijden naar de rotonde en dan rechtdoor naar de Zwolseweg (rond de ‘z’ in de kaart).
Rond de Zwolseweg en de Ossenweerdstraat is het vrij parkeren, maar er is niet altijd veel plaats.
Niet betaald parkeren kan ook aan de overzijde van de Ijssel (Worpplantsoen) en met het pontje (‘p’)
ga je dan naar de stad.
Fietsen parkeren in de bewaakte fietsenstalling aan het begin van de Nieuwstraat/Stromarkt.
Lopen vanaf het station:
Via de vooruitgang direkt oversteken bij het voetgangerslicht. Links om het water lopen, weer
oversteken bij de stoplichten. Dan loop je de stad in.
Je loopt langs uitzendbureaus, verder langs de ING, daar steek je over en kom je in een
voetgangerszone. Aan je linkerhand heb je nu een kerk.
Je loopt langs de kerk verder, iets met de bocht mee naar links en dan direkt weer rechts aanhouden. Je
gaat dus met een slinger rechtdoor.
Einde van de straat sta je op de hoek van de Nieuwstraat (rechtsaf) met voor je de Stromarkt. Rechtsaf
slaan. Doorlopen tot voorbij het Gildehotel, aan je linkerhand vind je nummer 55.
Lopen vanaf het pontje:
Loop vanaf het pontje direkt de stad in, je komt bij de Nieuwe Markt, een parkeerzone. Ga hier links
en direkt rechts, je loopt zo om de Nieuwe Markt heen.
Je komt langs de Papenstraat aan je linkerhand, loop hier rechtdoor. Je komt op de Stroomarkt.
Aan het einde van de Stroomarkt kan je rechtdoor een voetgangerszone in. Aan je linkerhand is de
Nieuwstraat. Je slaat hier linksaf. Doorlopen tot voorbij het Gildehotel, aan je linkerhand vind je
nummer 55.

