
 

ROUTE & PARKEREN TOT AAN DE DEUR WANDELEN VAN STATION 
ALGEMEEN 
 

• Neem afrit 23 van de A1 (Deventer) en volg de borden   
Deventer Centrum  

 

• Globaal: hou de borden ‘Centrum’ of ‘Boreel’ aan 
 

• Na een sluis (bochten) bij stoplicht LINKS (Pothoofd) 
 
 
 

Vanaf hier zijn er drie verschillende opties 
 
1A - GRATIS PARKEREN  ca. 7 minuten lopen  
TomTom: Twijgstraat 18 
 

• Pothoofd: bij de stoplichten RECHTS (Yprompstraat) 
en meteen LINKS (G. J. L. Ankersmitlaan) 

 

• Neem de tweede weg LINKS (Bastion), na een bocht 
zie je een fietsersbrug; daar in de buurt parkeren 

 

• De brug ligt in het verlengde van de Twijgstraat 
 

 > Looproute: over de fietsersbrug en loop RECHTDOOR 
 > Steek de grote weg over (Emmaweg), neem de trap 

aan de overkant en houdt LINKS aan: Bergschild 
 > COMMOVENDO (Bergschild 14) is het bruin-paarse 

pand aan de linkerkant 
 
1B - GRATIS PARKEREN  ca. 12 minuten lopen 
Met oversteek IJssel - TomTom: Bolwerksweg 
 

• Je kunt ook parkeren op ‘De worp’ en een korte 
wandeling maken naar COMMOVENDO (oversteek 
IJssel: wandel over de brug of neem het pontje) 

 
2 - PARKEERGARAGE ‘BRINK’  ca. 5 minuten lopen 
 

• Pothoofd: onder de brug door en meteen RECHTS, 
met de bocht mee naar RECHTS en nogmaals RECHTS 

  

 > Looproute: steek over bij het zebrapad en ga min of 
meer RECHTDOOR (Zandpoort) 

 > Neem de derde weg RECHTS (de Menstraat) en loop 
door tot het pleintje: Bergschild 

 > COMMOVENDO (Bergschild 14) is het bruin-paarse 
pand aan de rechterkant 

 

Kom je er niet uit? Bel Hans op 06-12 91 71 71. 

Bel de betreffende begeleider als de activiteit 

door iemand anders wordt gegeven. 
 

PARKEERVERGUNNING 
 

Voor zakelijk bezoek beschikt COMMOVENDO over een 
parkeervergunning. Vraag gerust of deze beschikbaar is. 

 

 
Een uniek pand op een prachtige plek 

 
3 - TOT AAN DE DEUR  (parkeervergunning nodig)  
Er is maar één manier om met de auto tot aan de deur 
te rijden. De verkeersborden maken het soms lastig: 
bij twijfel doorrijden! 
 

• Pothoofd: ga direct onder de brug/viaduct RECHTS, 
neem direct de eerste straat LINKS (Zandpoort)  

 
 

• Negeer het bord verboden voor auto's (dat is pas 
verderop) en rij praktisch een terrasje op 

 
 

• Neem de derde en laatste straat RECHTS (Menstraat), 
deze komt uit op een pleintje: Bergschild. 

 
 

• COMMOVENDO (Bergschild 14) is het bruin-paarse 
pand aan de rechterkant 

 

 
Koffie en theehoek met comfortabel zitje 

MOOIE ROUTE  (aan te bevelen ca. 10 min.) 
 

• Neem de hoofduitgang/centrum en houd LINKS, ga 
over de fietsbrug richting schouwburg  
 

• Loop RECHTDOOR, houd de schouwburg LINKS (de 
Keizerstraat), je komt uit op een groot plein (de Brink)  
 

• Loop het plein over; op het eind van het plein staat 
een groot scheef monumentaal pand (de Waag) 
 

• Ga zo'n 50 meter voor de Waag naar LINKS (Menstraat) 
en loop door tot het pleintje Bergschild 
 

• COMMOVENDO (nr. 14) is het bruin-paarse pand aan 
de rechterkant 
  
ALTERNATIEVE ROUTE  (bij drukte op de Brink) 
 

• Neem de hoofduitgang/centrum en houd LINKS  
 

• Ga over de fietsbrug richting schouwburg en ga voor de 
schouwburg naar LINKS (houd de schouwburg RECHTS) 
 

• Volg de straat en ga RECHTDOOR (parkeerplaats); bij 
de rotonde RECHTDOOR  
 

• Ga RECHTS een straat met twee fietspaaltjes ervoor 
in die omhoog loopt: Bergschild 
 

• COMMOVENDO (Bergschild 14) is het bruin-paarse pand 
aan de linkerkant 
 

 
 
Als je ver weg woont of bij een (intensief) traject, kun je 
overnachten in het gastenverblijf van COMMOVENDO. 
 

 


