
ROUTE

Routebeschrijving

Vanaf de A1, neem afslag Deventer (dus niet Deventer-Oost!) alsmaar rechtdoor maar wel 

een beetje links “Centrum” aanhouden (je rijdt nu op de Zutphense weg). Na de sluizen 

(Deensestraat, je passeert een paar slagbomen), ga je bij het stoplicht rechtdoor (dus niet 

richting centrum) de Mr. H.F. de Boerlaan op. Aan het eind van deze weg, je staat nu recht 

tegenover Saxion Hogeschool, ga je linksaf de Handelskade op. Aan het eind van de weg 

bij de stoplichten links, de Leeuwenbrug op. Rechts aanhouden en bij het derde stoplicht 

linksaf (aan je rechterhand zie je nu het NS-station), de Singelstraat in. Rechtdoor rijden 

(zo’n 150 meter) en bij de bocht naar links, rechtsaf slaan de Smedenstraat in. Eerste links, 

de Hagensteeg en weer de eerste straat links: De Bagijnenstraat!                                                                                             

Het gele grote gebouw is het Burgerweeshuis.

Bij problemen bel +31 (0)570 619 198

Directions

From the highway (A1), take exit “Deventer” (not Deventer-Oost), drive straight ahead, 

but in the left lane, follow the signs “Centrum” (you’re now driving on the “Zutphense 

weg”), after the floodgates (you’re now driving on the “Deense straat, you just passed a 

couple of barriers), at the traffic lights, drive straight, don’t follow the sign “Centrum” 

(you’re now driving on the “Mr. H.F. de Boerlaan”), at the end of this road, you’re facing a 

big white building with the sign: “Saxion Hogeschool”, take a left at the traffic lights 

(you’re now driving on the “Handelskade”). At the junction, take left, follow the road to 

the right. Drive straight ahead, there’s a railway station at the right. At the traffic lights in 

front of the station turn left: (“Singelstraat”) drive straight ahead and keep driving straight 

ahead when the road turns to the left (so do not take the turn). After 50 meters turn right; 

then first street left (“Hagensteeg”) then the first street left is the Bagijnenstraat.                                                                          

The big yellow building is Het Burgerweeshuis.

Still having difficulties finding us? Call: +31(0)570 619 198



By Nightliner

Nightliners need to be parked outside Burgerweeshuis. Let us know if you come by 

nightliner, we will arrange a permit for you. A landline (400v/32A) is available.


