
Wandelroute van Hotel Hanzestadslogement “De Leeuw” 

 

Duur: ongeveer 2 ½ uur (11 km) 

 

Startpunt: Hotel Hanzestadslogement “De Leeuw” 

        Nieuwstraat 25 

        7411 LG  Deventer 

        0570-610290 

        www.hoteldeleeuw.nl 

 

Honden: de honden kunnen gezellig meewandelen aan de lijn 

 

Horeca: In het centrum van Deventer (begin en eindpunt) 

    Onderweg bij de landwinkel: Hof van Twello (begin van de week gesloten) 

 

Er zijn voldoende bankjes onderweg en op het Landgoed „t Schol 

 

Omschrijving: Vanuit het centrum van de historisch Hanzestad Deventer te voet over de 

spoorbrug de rivier de IJssel, langs het natuurgebied “De Ossenwaard” door het 

buitengebied van Deventer en Twello naar landgoed “ ‟t Schol”. Vanuit het landgoed over 

een pad tussen weilanden naar de rivier de IJssel weer terug naar de stad Deventer.  

 

De route gaat over asfaltwegen en zandpaden, afwisselend tussen open en een 

bosrijkgebied. 

 

Wandelroute: 

 vanuit het hotel (u staat met de rug naar de ingang)  gaat u rechts af  

 1e straat rechtsaf (Stromarkt) 

 Rechtdoor tot einde en bij het einde linksaf slaan 

 Bij kruispunt rechtsaf 

 Rechtsaf langs de IJssel, u kunt aan de overkant van de kade lopen 

 onder de spoorbrug doorlopen en direct de trap nemen 

 spoorbrug over, einde trap nemen of omlopen 

  weg oversteken, linksaf fietspad volgen 

 

** Uitstapje: op de T-splitsing aan de rechterkant van de weg:  

“MET JE VOETEN IN DE IJSSEL”: de moeite waard om het pad te volgen en even op 

de steen te genieten van het uitzicht en de natuur aan en rondom de rivier de IJssel 

……. Sorry, bij hoog water is dit niet mogelijk** 

 

 OP de T-splitsing links af richting Twello (Meermuidenseweg) 

 Linksaf Dijkhofstraat 

 aan het einde van de Dijkhofstraat, rechts afbuigen naar de grote weg, weg 

(Rijksstraatweg) oversteken 

 

**Uitstapje: Landwinkel “Hof van Twello”  Landwinkel met allerlei producten uit de 

streek. Tip: Lekker wat drinken en eten in een ongedwongen sfeer, u kunt het 

natuurpad belopen en van mei t/m oktober kunt u het blote voetenpad lopen. 

Openingstijden: zie bord aan de weg of www.hofvantwello.nl ** 

http://www.hoteldeleeuw.nl/
http://www.hofvantwello.nl/


 

 rechtsaf over fietspad ( na dat u de grote weg overgestoken bent) doorlopen tot na 

de Chinees 

 eerste weg linksaf(meteen na de Chinees, Dernhorstlaan) 

 spoor over 

 rechtdoor op kruising (Vermeersweg) 

 doorlopen tot aan huisnummer 52 

 U houdt het pad meteen rechts voor gezien en neemt circa 40m verderop het 

paadje rechtsaf, langs bordje opengesteld.  

 Volg dit paadje langs het grasveld en ga aan het eind rechtsaf het bos in.  

 Sla op de driesprong rechtsaf. U passeert een grote beuk met bankje.  

 Neem het eerste pad rechts. Op de kruising koerst u rechtdoor, een smal paadje in. 

 ga aan het eind rechtsaf bij de boerderij  

 rechtdoor op kruising 

 links af volgende kruising 

 afslag negeren 

 haag helemaal volgen 

 bij het einde van de haag, bij een wit hek, de weg rechtdoor vervolgen 

 langs mooi landhuis met beelden aan de zijgevel 

 1e zandpad rechts (tegenover een lage lamp), volg dit pad steeds rechts aanhoudend, 

langs het water 

 Aan het eind loopt u tegen de dijk op.  

 Ga rechtsaf langs de dijk (tussen de weg en het water) tot het weitje onder de 

populieren.  

 weg oversteken **LET OP!!! 80 KM WEG** 

 loop rechtdoor de landelijke weg in 

 na 200 meter zandpad links, richting rivier de IJssel lopen 

 einde links op asfaltweg 

 langs de molen de weg vervolgen, onder viaduct rechtdoor lopen 

 voor het IJsselhotel rechtsaf naar het pontje (in het IJsselhotel kunt u onder het 

genot van een kopje koffie/thee nog even genieten van de Sky-line van Deventer)  

 de IJssel oversteken 

 aan de overkant, bij stoplichten de weg oversteken 

 rechtdoor, Nieuwe Markt 

 het plein van de Nieuwe Markt schuin links oversteken, de Graven in 

 bij de Stromarkt rechtdoor  

 bij de volgende kruising met op de hoek een winkel met Limburgse vlaaien, linksaf 

(Nieuwstraat) 

  100 meter verder bent u weer terug bij: Hotel Hanzestadslogement „De Leeuw‟. 

 

We hopen dat u een fijne wandeling heeft gehad. 

 

Met een vriendelijke wandelgroet, Team “Hotel Hanzestadslogement De Leeuw”. 

De route is met zorg samengesteld. Hotel de Leeuw is niet aansprakelijk voor de route. 

We bedanken Dicky en Joke (2 wandelvriendinnen) voor hun inzet van deze wandelroute. 


