Routebeschrijving Van Marlehuis
Van Marlehuis
Polstraat 18
7411 KB Deventer

Eigen Vervoer:
Vanuit Amsterdam (A1): volg A1 richting Amersfoort, Apeldoorn en Deventer. Bij de
afslag Deventer (23) onderaan bij de afrit rechtsaf slaan naar de N348. Rij vervolgens
alsmaar rechtdoor en houdt hierbij links aan op de Zutphenseweg. Aan het einde
maakt de weg een bocht naar rechts en vervolgens naar links (blijf op de linkerbaan).
Na de bocht, gelijk bij de stoplichten, linksaf slaan, het Pothoofd op. Rij vervolgens
rechtdoor, het Pothoofd gaat na de brug van Deventer over in de Welle. Op de Welle,
meteen de eerste straat rechtsaf slaan (Melksterstraat) en aan het einde linksaf slaan.
Dit is de Polstraat. Aan de linkerkant op nummer 18 bevindt zich het Van Marlehuis.
Vanuit Almelo / Hengelo (A1): volg A1 richting Amsterdam. Bij de afslag Deventer
(23) rechtsaf slaan naar de N348. Rij vervolgens alsmaar rechtdoor en houdt hierbij
links aan op de Zutphenseweg. Aan het einde maakt de weg een bocht naar rechts en
vervolgens naar links (blijf op de linkerbaan). Na de bocht, gelijk bij de stoplichten,
linksaf slaan, het Pothoofd op. Rij vervolgens rechtdoor, het Pothoofd gaat na de brug
van Deventer over in de Welle. Op de Welle, meteen de eerste straat rechtsaf slaan
(Melksterstraat) en aan het einde linksaf slaan. Dit is de Polstraat. Aan de linkerkant
op nummer 18 bevindt zich het Van Marlehuis.
Vanuit Zwolle: volg de N337 via Wijhe en Olst. Deze gaat bij Deventer over, via een
rotonde, in de Zwolseweg. Neem vervolgens na 875 meter de tweede afslag op de
rotonde naar de Zwolseweg. Neem vervolgens op de rotonde de eerste afslag naar de
Ossenweerdstraat. Aan het einde van de Ossenweerdstraat links afslaan naar de
IJsselkade. Na de 2e stoplichten nog iets rechtdoor rijden en op de Welle linksaf slaan
naar de Melksterstraat. Vervolgens aan het einde linksaf slaan. l Dit is de Polstraat.
Aan de linkerkant op nummer 18 bevindt zich het Van Marlehuis.

Openbaar Vervoer:
De Polstraat is lopend op ongeveer 15 minuten van station Deventer gelegen. Verlaat
het station aan de voorzijde (busstation) en loop rechtdoor. Steek de Singel over en
blijf rechtdoor lopen. U passeert aan de rechterkant de Dirk van de Broek en aan de
linkerkant de Broederenkerk van Deventer. Loop rechtdoor de winkelstraat in
(Engestraat). Deze gaat aan het einde over in de Stromarkt en vervolgens in de
Graven. Aan het einde van de Graven is links een parkeerplaats gelegen. De Graven
gaat hier over in de Nieuwe Markt. Sla helemaal aan het einde linksaf en loop voorbij
restaurant ’t Arsenaal. U loopt automatisch het Grote Kerkhof op. Aan het einde gaat
u naar links en vervolgens loopt u de eerste straat rechts in. Dit is de Polstraat. Aan
de rechterkant op nummer 18 bevindt zich het Van Marlehuis.
Parkeren is mogelijk op verschillende plekken. U kunt betaald tegenover ons op het
Burseplein parkeren, om de hoek op het Grote Kerkhof of vlak naast ons onder de
Wilhelminabrug. Gratis parkeren is mogelijk aan de overkant van de IJssel, de Worp.
U kunt tot 23:00 uur gebruik maken van het pontje.
Parkeergelegenheden in het centrum:
Wilhelminabrug
Adres: Emmastraat
Half overdekt
300 parkeerplekken
24 uur per dag open
Nieuwe Markt
54 parkeerplekken
Grote Kerkhof
77 parkeerplekken
Parkeren en dan via het pontje:
De Worp
Adres: Twelloseweg
190 parkeerplekken
Gratis parkeren
Het Van Marlehuis ligt vlakbij de pont die mensen van Deventer naar de Worp en
vice-versa vervoert. De voetgangers-veerpont over de IJssel vaart dagelijks; maandag
t/m vrijdag 08.00 t/m 23.00 uur, zaterdag 09.00 t/m 23.00 uur, zondag 10.00 t/m
23.00 uur. De kosten voor de pont bedragen € 1,50 voor een retourtje en € 1,00 voor
een enkeltje.
U vindt ons in de Polstraat op nummer 18 naast de Manhuissteeg, wij zijn
kenmerkend door een grote groene deur met ons huisnummer 18.

