Routebeschrijving naar de Wandelwinkel

Vanaf NS Station Deventer
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem de uitgang van het station aan de voorzijde
Sla links af en neem de voetgangersbrug over het water richting centrum
Steek bij de voetgangerslicht over en loop de Keizerstraat in
Aan het einde van de Keizerstraat begint De Brink (groot plein)
Loop De Brink op richting de Waag
Neem de vierde straat links. Dit is de Bergstraat.
Loop de Bergstraat door tot aan het Bergkerkplein
Aan de rechterkant vindt u de Wandelwinkel

Met de auto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij Deventer (afslag 23) verlaat u de A1 en slaat u bij de stoplichten rechtsaf. Dit
is de Deventerweg (N348).
U blijft rechtdoor rijden en volg doorgaand verkeer (de weg rechtdoor richting
Centrum). Deze weg gaat dan over in de Zutphenseweg.
De Zutphenseweg gaat over in de Deensestraat en blijf op deze weg. U rijdt over
een sluis met een scherpe bocht naar links en een scherpe bocht naar rechts. U
houdt rechter rijbaan aan.
Bij de stoplichten gaat u rechtdoor. Dit is de Mr H F De Boerlaan. U blijft op deze
weg tot aan de T-splitsing bij Saxion Hogeschool.
Bij de T-splitsing gaat u linksaf. Dit is de Handelskade.
Bij het tweede stoplicht slaat u linksaf. Dit is nog steeds de Handelskade.
Bij het stoplicht slaat u linksaf en gaat u de Verzetlaan in. Hier kunt u parkeren.
U loopt verder de Verzetslaan uit en blijf rechtdoor lopen de Houtmarkt op (aan
de linkerkant staat de voormalige Boreelkazerne).
Bij de rotonde gaat u rechtsaf. Hier begint het Bergkerkplein.
Loop rechtdoor en sla voorbij de tuin van de Bergkerk links af. Deze weg loopt
omhoog.
U ziet nu de Wandelwinkel voor u aan het Bergkerkplein.
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