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Ontdek Deventer #samenontdekken

Deventer



Ontdek Deventer

Station
Als je moet reizen om naar Saxion te komen, ben je vast al eens in het station van Deventer geweest. Dit oude gebouw dateert uit 1865 en 

ligt aan de rand van het centrum. Ook vind je hier het busstation en kun je beneden in de fietskelder een OV-fiets lenen. 

Rijsterborghpark
Tegenover het station kom je gelijk het groene Rijsterborghpark ingewandeld. Een hele fijne plek om met vrienden te zitten, te sporten 

bij de voetbalgoaltjes en in de zomer te genieten van het Stadsfestival. Een gedeelte van het park heet Vogeleiland, waar nog steeds 

bijzondere vogelsoorten te bekijken zijn. Ook zit hier MEES, een vrolijk, hip café met een koffiecorner en paviljoen waar je over de grote 

vijver uitkijkt. 

Boreelplein
Op het Boreelplein vind je menig Saxion-student terug. Hier kun je in de pauze even naar toe lopen om naar de supermarkt te gaan. Maar 

er zijn ook wat andere winkels, heel handig dus voor als je snel wat nodig hebt. En leuk om te weten; naast de Mediamarkt zit boven in het 

gebouw bioscoop Vue! Perfect voor een druilerige middag. 

De Walstraat
Zeg je Deventer, dan kom je al gauw uit in de Walstraat. Hier duik je echt het oude stadscentrum van Deventer in. Dit is een van de oudste 

straatjes van Deventer vol met tweedehands- en antiekzaakjes en leuke horeca zoals de Tea Rose in de oude Vrouwengevangenis. Ook 

zie je hier muurschilderingen van ‘A Christmas Carol’, van Charles Dickens. Ieder jaar wordt namelijk in de Walstraat het Dickens Festijn 

gevierd rond Kerst. 

De Brink
In het stadscentrum van Deventer vind je centraal het grote plein De Brink. Hier zit allerlei horeca en kun je perfect op het terras landen om 

even mensen te bekijken. Ook leuk: op vrijdag en zaterdag is er hier markt en kun je heel betaalbaar groenten en fruit halen. 

Kar-ma
Dit is met recht een verstopte parel te noemen. Direct in een zijstraatje van de Brink vind je Kar-ma, een knusse lunchroom met een 

prachtige stadstuin. Hier kan je heerlijk eten, maar check vooral ook eens hun verassende avondprogramma. Zo organiseren ze soms 

stand-up comedy of moordspellen in de tuin! 

Burgerweeshuis
In het vroegere weeshuis van Deventer zit al jaren een van de tofste poppodia van Nederland: het Burgerweeshuis. Met een gezellig café, 

een grote binnentuin en sfeervolle zaal, kun je hier hele mooie concerten bijwonen. En heel tof: in het Havenkwartier van Deventer is nu 

een extra podium geopend genaamd ‘Burgerhaven’. 

Finch
Een beetje zoals thuis maar dan met een toffe bar. Finch bar is je favoriete chill-out huiskamerbar voor de hele dag. De plek voor laptop en latte.  

 

De Heks
Ben jij een fijnproever als het op bier aankomt? Dan moet je café de Heks zeker niet overslaan! Het donkerbruine interieur, de stamgasten 

en een gigantisch aanbod aan speciaal bier; need we say more?

Happy Tosti
Ooit wel eens een tosti gegeten op een schommel? Bij Happy Tosti gaat deze droom dagelijks in vervulling. Naast het originele interieur 

kun je hier werkelijk spectaculaire tosti-varianties proberen. Smullen! 

 

Bibliotheek
De Centrale Bibliotheek in Deventer zit midden in het centrum en is spiksplinternieuw. Het is modern en ruim, en er zijn hele fijne 

studieruimtes gemaakt waar je gratis gebruik van kan maken. Beneden vind je ook nog OSCAR in de bieb, een goeie koffiebar. Perfecte 

studieplek dus!

 
Gemeentehuis
Tegenover de oude Lebiunuskerk vind je het bijzondere gemeentehuis. Handig om te weten waar dit zit als je er een keer moet zijn, maar 

dit gebouw is sowieso een bezoekje waard. De gevel bestaat uit lichtkleurig hout en bovenaan zie je daarin metalen vormen verwerkt. 

Grappig detail: deze vormen zijn gedeeltes van vingerafdrukken van mensen uit Deventer!

 

MIMIK
Aan de IJsselkade vind je film- en theatercafé MIMIK. Dit is een prachtig nieuw filmhuis, waar je terecht kan voor art house-films en 

speciale theatervoorstellingen. Check vooral het programma, want hier kun je echt bijzondere dingen treffen!

 

Shoppen in het centrum
Shoppers kunnen hun hart ophalen in Deventer. Je vindt er genoeg grote kledingwinkels, maar ook veel verassende boetiekjes. Als je 

rondloopt zul je merken dat er allerlei kleine straatjes zijn met bijzondere winkels. Ga vooral op ontdekkingstocht! Deventernaren hebben 

trouwens allerlei bijnamen voor de straten in het centrum. Bijvoorbeeld ‘De korte B’ voor de Korte Bisschopstraat.

 

Bij de IJssel
 
Pontje
Deventer ligt natuurlijk aan de rivier de IJssel. Aan twee kanten kun je met de brug naar de overkant, maar je kunt ook gebruik maken van 

het pontje. Voor een klein bedrag koop je een kaartje bij de kapitein en scheur jij naar Gelderland. 

Worpplantsoen
Aan de overkant van de IJssel ligt een groot park genaamd het Worpplantsoen. Hier vind je de Deventer Stadscamping, natuurspeelplaats 

Woeste Willem en een heleboel plekken om languit in het gras te liggen onder de bomen. Met mooi weer trekken hier veel mensen met hun 

kleedje naar toe en er worden geregeld leuke markten of parkconcerten georganiseerd. 

Deventer Buitensociëteit
Als je dan toch aan de overkant van de IJssel bent, is de Deventer Buitensociëteit ook een gezellige plek om een drankje te doen. Vroeger 

was dit een sjieke club voor heren van stand, maar nu kun je er onder andere bowlen of buiten in een strandstoel op het terras ploffen.

 

Meadow aan het Deventer Stadsstrand  

Als we voor de zomer toch een hotspot eruit moeten pikken, dan is het Meadow aan het Deventer Stadsstrand wel. Aan de uiterwaarde van 

de IJssel is een kleine beachbar uit de grond herrezen waar je met mooi weer uren kan chillen. Loungemuziekje, houten vlonders, een koud 

drankje, wat wil je nog meer?

 

DAVO
DAVO is de lokale bierbrouwerij van Deventer waar je lekker kunt eten en natuurlijk de lokale specialiteit moet proberen: bier! Bij dit mooie 

oude fabrieksgebouw kun je zowel binnen als buiten zitten en er wordt geregeld muziek of een dansavond georganiseerd.
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