17 - Koekstad

Voordat u over een wandelboulevard een flink stuk langs de uiterwaarden
van de IJssel gaat kuieren, maakt u eerst een leuke wandeling door het vele
groen dat Deventer u te bieden heeft. Het mooiste is wel het enorme park
'Het Nieuwe Plantsoen' met daarin een prachtige vijver, een dierentuin en
een oude watertoren. Eenmaal langs de IJssel kunnen de diehards onder
u er voor kiezen over de graspaden door de uiterwaarden te banjeren.

Praktische informatie:
Afstand: 9 km
Soort: stadswandeling

Door de stad wandelt u door karakteristieke, sfeervolle Deventer straten en
een enkel nauw steegje. Langs de Deventerkoekwinkel, de majestueuze
Lebuïnuskerk (met prachtig uitzicht vanaf de te beklimmen toren), het
Stadhuis, door gezellige winkelstraten en over het 'Vogeleiland' (met een
paviljoen) loopt u weer naar het station.

Startpunt:
station Deventer
Stationsplein 5
7411 HB Deventer
Coördinaten: 52°15’24” N 6°9’39” E
Horeca: in centrum
Honden: aangelijnd

1. Steek stationsplein en brede straat over, aan overkant voor singel bij
Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1603/5623

wandelpaal RA en wat verderop bij paal L30 schuin LA. Bij L33 brugje
links laten liggen, dus RD. Wat verderop asfaltpad langs singel gaan
volgen. Op langgerekte Y-splitsing rechts aanhouden richting spoor.
Kruising met klinkerweg RD, asfaltpad, daarna RA en 2 spoorbruggen
onderdoor. Direct daarna LA en op 1e kruising ook LA (Schurenstraat,
langs spoor). Na huisnr 20 met knikje RD, blijf verderop langs spoor
(met groenstrook/speelplek daar langs). Na huisnr 54 RA (Het Bijltje).
Tegenover (2e!) huisnr 4 LA, wandelpad door groenstrookje langs
Klinkenbeltsweg. Aan einde van grasveld RA, tussen 2 paaltjes door, en
30m daarna op langgerekte Y-splitsing links aanhoudend over hard pad
met flauwe linkerbocht bos in. Op ruime kruising op lage heuvel RD, loop
hard pad uit. Aan einde drukke weg oversteken, volg breed bospad met
wit hek 'Het Nieuwe Plantsoen' in. Op 1e kruising LA, blijf pad volgen,
onderweg waar u links vijver ziet RD blijven gaan. Aan einde RD, volg
20m pad strak langs dierentuinhek (l) en ga op driesprong ruim voor 2
bankjes schuin RA omhoog. U verlaat straks dit park en loopt dan over
breed pad tussendoor 2 gaashekken.
2. Na wat klinkers op kruising met asfaltwegje RD, u ziet links vijver in
dal. Aan einde van asfaltwegje (asfaltplek met bank) RA, volg dalend
asfaltpad. In rechterbocht LA trap op, boven LA spoor over, daarna schuin
LA naar beneden en voor flat LA. Aan einde LA en gelijk RA, asfaltpad
met links grasstrook en spoor. Volg bij lantaarnpaal (lp) 3 rechterbocht.
Na klinkers asfaltweg oversteken, aan overkant RA en gelijk schuin LA,
hoog asfaltpad.
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Strak voor flauwe rechterbocht bij lp 604 schuin LA,
tegelpad naar beneden, en bij lp 603 verdergaan over
schelpenpad aan linkerkant van grote vijver. Aan einde,
na laatste flat, LA (Brederodelaan). Aan einde RA (Hobbemastraat), ga links van weg lopen. Na bushokjes op hoek
van flat LA, tegelpad met rechts singel. Bij brugje met kort
rechts/links-knikje RD en na linkerbocht op tegelpadenkruising strak voor flats RA, rechts ziet u een vijver. Aan
einde RA, loop bomenrijke laan (J. van Vlotenlaan, staat
verderop) uit. Aan einde drukke weg oversteken en op 2e
asfaltpad (een wandeldijkje) LA, rechts ziet u de IJssel.
3. Een kleine 100m na spoorbrug LA (Noordenbergsingel).
Volg verderop niet linkerbocht van singel maar ga na
huisnr 1 RA en op kruising daarna RD (Boedekerstraat).
Op volgende kruising RD en daarna tegenover lp 10 RA
(Stenenwal). Aan einde naar links trap af, woonblok
(Molengang) onderdoor en daarna RA. Op 1e kruising RA
(Lindenstraat). Aan einde LA, blijf aan linkerkant van weg
(rechts ziet u IJssel nog even). Na huisnr 4 ook LA (Muggeplein) en gelijk RA (Achter de Muren Vispoort).
Na laatste muur op kruising nog even RD en na huisnr 18
LA (Kranensteeg). Aan einde RA (Noordenbergstraat).
Kruising met Nieuwe Markt RA en kort daarna LA (Waterstraat). Aan einde LA (Grote Kerkhof), passeer kerk links
van u, op kruising daarna RD (Lange Bisschopstraat).
Na huisnr 45 LA (Broederenstraat, hier rechtdoor en
aan einde rechtsaf kunt u gezellige Brink bezoeken).
Op pleintje RD, passeer Broederenkerk strak rechts van u
en op hoek daarvan RA. Op 1e kruising LA (Smedenstraat).
Na huisnr 122 RA (Badhuisstraat), aan einde LA en daarna
RA (Gasthuisstraat). Aan einde Singel oversteken en RD
via wandelbrugje park in. Loop asfaltpad over Vogeleiland
(onderweg 2 brugjes en hoog gelegen Paviljoen met
terrasje) uit. Na laatste brugje RA en verderop is links
het station.
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