
Routebeschrijving	  Praktijk	  Deventer	  
	  
Vanaf	  de	  A1	  
U	  neemt	  afslag	  23	  Deventer.	  Houdt	  richting	  Centrum	  aan.	  
	  
Na	  het	  passeren	  van	  de	  sluis	  (	  u	  rijdt	  een	  dubbele	  S	  bocht	  )	  gaat	  u	  bij	  het	  
stoplicht	  linksaf.	  Daarna	  rijdt	  U	  langs	  de	  hoge	  bruine	  flats	  (Pothoofd)	  en	  
vervolgens	  langs	  de	  IJssel.	  U	  rijdt	  onder	  de	  Wilhelminabrug	  door	  en	  vervolgens	  
bij	  het	  2e	  stoplicht	  rechtsaf,	  naar	  P	  Grote	  Kerkhof.	  Daarna	  voor	  het	  restaurant	  
Het	  Arsenaal	  weer	  rechts.	  In	  het	  verlengde	  van	  deze	  weg	  ligt	  de	  Sint	  Jansstraat,	  
een	  klein	  steegje	  met	  een	  boog	  erboven.	  Op	  het	  parkeerterrein	  naast	  de	  kerk	  
kunt	  u	  de	  auto	  kwijt.	  De	  praktijk	  is	  op	  nummer	  6,	  een	  rode	  deur	  aan	  de	  rechter	  
kant.	  
	  
Routebeschrijving	  vanaf	  Deventer	  NS	  Station	  
Op	  het	  NS	  Station	  Deventer	  

• U	  gaat	  de	  trap	  af	  en	  slaat	  rechtsaf,	  kort	  daarna	  linksaf	  (hoofduitgang)	  
	  
Buiten	  

• U	  loopt	  rechtdoor	  en	  passeert	  de	  taxi	  standplaats	  
• Dan	  gaat	  u	  het	  bruggetje	  over	  (voetgangers	  en	  fietsers	  bruggetje)	  
• U	  steekt	  het	  zebrapad	  over	  (links	  ziet	  u	  de	  stadsschouwburg)	  
• U	  loopt	  rechtdoor	  (=	  Keizerstraat)	  tot	  aan	  de	  V&D	  
• Daar	  gaat	  u	  rechtsaf	  de	  winkelstraat	  in	  tot	  aan	  de	  Hema	  (=korte	  

Bisschopstraat)	  
• Daar	  gaat	  u	  linksaf	  nog	  een	  lange	  winkelstraat	  in	  (=lange	  Bisschopstraat)	  
• Die	  loop	  u	  helemaal	  uit	  totdat	  u	  links	  een	  Italiaans	  restaurant	  ziet	  (Cucina	  

Italiana).	  
• Ook	  daar	  gaat	  u	  rechtdoor	  
• U	  blijft	  links	  van	  de	  kerk	  rechtdoor	  lopen	  voorbij	  het	  stadhuis	  (trap	  met	  

pilaren)	  
• U	  passeert	  de	  Polstraat	  aan	  uw	  linkerhand	  
• U	  blijft	  rechtdoor	  lopen,	  na	  ongeveer	  zes	  huizen	  ziet	  U	  aan	  de	  linkerkant	  

een	  soort	  “poortje”	  
• Daar	  gaat	  u	  in.	  Dit	  is	  de	  St.	  Jansstraat.	  
• De	  praktijk	  is	  gevestigd	  op	  nummer	  6	  ,	  de	  derde	  rode	  deur	  aan	  de	  

rechterkant.	  


