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.
Ook kan je in de centrumzone betaald parkeren. Op de Twickelo-straat (bij de ‘T’) zijn veel
parkeerplaatsen.

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.
Lopen vanaf het station:
Via de vooruitgang direkt oversteken. Links om het water lopen. Dan steek je over bij de stoplichten, en
dan loop je de stad in.
Je loopt langs uitzendbureaus, verder langs de ING, daar sla je rechtsaf. Dit is de Smedestraat.
Na ongeveer 100 meter sla je linksaf. Deze straat loopt door in een steeg. Je loopt door tot je niet meer
verder kan. Je staat nu voor het Gildehotel, in de Nieuwstraat.
Sla rechtaf, en loop tot 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.

