
IJSSELHOTEL

Worp 2

7419 AD Deventer

(0570) 667 080

www.sandton.eu/nl/

deventerijssel. 

Van €89 (cosy-kamer) 

tot €139 (suite), 

exclusief €20 ontbijt 

en €2,40 verblijfs-

belasting p.p. 

IJSSELHOTEL

TOTAAL 7,5

Website 7

Ontvangst 8

Kamer (suite) 8,5

Badkamer 8

Ligging 9

Uitstraling 7,5

Ontbijt 7

Prijs-kwaliteit 6,5

Vanaf  het terras is het uitzicht subliem. 
Wanneer aan het eind van een mooie 
 zomeravond de imposante toren van de 
 Lebuïnuskerk sfeervol in het licht wordt 
gezet, is het moeilijk om je ervan los te 
maken. Natuurlijk kun je ook op de kamer 
genieten van het panorama, maar dan 
moet je wel een ‘room with a view’ hebben 
en dat is niet vanzelfsprekend. Wij kwa-
men namelijk terecht in een niet al te gro-
te, wat bedompte charme-kamer, met uit-
zicht op de parkeerplaats. Dat was even 
slikken, zeker gezien de prijs van €129 zon-
der ontbijt. Naar dit hotel ga je toch vooral 
voor de ambiance. Maar het moet gezegd: 
toen we bij de receptie onze teleurstelling 
lieten blijken, kregen we prompt een gra-
tis ‘upgrade’ naar een ruimere suite aan 
de rivierzijde, in het historische deel. 
De fantastische ligging in het groene en 
rustige Worpplantsoen, pal aan de IJssel is 
de belangrijkste troef  van het IJsselhotel. 

Het is gehuisvest in een monumentaal 
pand uit de 19e eeuw met een moderne 
aanbouw. Van buiten ziet het neoclassicis-
tische gebouw er indrukwekkend uit. 
Van binnen is het grondig verbouwd tot 
een designhotel. Modern ingericht, hoewel 
niet iedereen de wat sombere kleuren zal 
kunnen waarderen. 
Na een rustige nacht op prima bedden valt 
het ontbijtbuffet gezien de prijs wat tegen. 
Daar hadden wat meer verse ingrediënten 
bij gekund en een plakje Deventerkoek 
van Bussink ontbreekt ook. 
De menukaart van de Brasserie ziet er niet 
onaantrekkelijk uit maar €42,50 voor drie 
gangen vinden we aan de dure kant en 
voor het diner besluiten we het pontje 
naar de binnenstad te nemen. Dat blijkt 
een goede keuze,er zijn diverse goede res-
taurants. Houd voor de terugweg wel reke-
ning met het laatste vertrek van het bootje 
om 23.00 uur.

IJsselhotel

TEST  HOTEL OF BED & BREAKFAST?

Beste Nacht Deventer
De IJssel bracht Deventer tot bloei en bepaalt ook nu het beeld van deze historische Hanzestad. In het 

volgende nummer van de Reisgids meer hierover. Nu als voorproefje twee suggesties voor een verblijf. 

Wordt het een designhotel met uitzicht of een knusse B&B in het Bergkwartier?

CONSUMENTENBOND REISGIDS
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B&B IN HET 

BERGKWARTIER

Menstraat 15

7411 EX Deventer

(0570) 64 44 20

www.inhetbergkwartier.nl,

€95 inclusief ontbijt en 

verblijfsbelasting.

FIETSEN LANGS DE IJSSEL

Natuurlijk ga je naar Deventer om de stad te zien, maar met een fi etstocht 

door de omgeving is een bezoek pas echt compleet. De Jubileumfi etsroute 

Langs de IJssel (41 km) biedt in een notendop al het natuur- en cultuur-

schoon dat het IJsseldal te bieden heeft. Zo kom je onderweg langs riet-

gedekte boerderijen, de schitterende natuur van de Duursche Waarden en 

havezate de Haere, met overblijfselen van de IJssellinie, aangelegd in de 

koude oorlog om ons land tegen gevaren uit het oosten te beschermen. De 

route is verkrijgbaar voor €2 bij de VVV van Deventer in de Waag.

B&B In het Bergkwartier
‘In het Bergkwartier’ is een ruim bemeten 
appartement dat de hele benedenverdie-
ping van een historisch pand beslaat. Het 
ligt tussen de Brink en de Bergkerk, op 
een steenworp afstand van het uitgaans-
leven en de winkels, maar vormt niette     -
min een oase van rust. Gastvrouw Sjoukje 
Webbink, die ernaast woont, heet ons wel-
kom en verschaft tekst en uitleg. Aan alles 
is gedacht. Flesje rood op tafel, fl esje wit 
in de koelkast, een compleet ingerichte 
keuken, wifi , muziek, literatuur en een 
fl atscreen-tv in de schouw met desgewenst 
een rustiek haardvuurtje op dvd. Een tuin 
ontbreekt, maar die verwacht je ook niet 
in de Middeleeuwse straatjes van het Berg-
kwartier. Wel is er een kleine patio. 
Wie aankomt op zaterdag tegen 17.00 uur 
wordt verrast door de klanken van stads-

draaiorgel ‘De Turk’ (1908). Het speelt nog 
een paar deuntjes voor het weer een week 
de garage ingaat. 
Het appartement is huiselijk en met zorg 
ingericht. Persoonlijk maar niet té, func-
tioneel, deels modern en deels antiek. De 
verstelbare bedden in het slaapgedeelte 
achterin zijn prima. De badkamer met 
douche is wat aan de kleine kant, maar 
daar storen we ons niet aan. 
Het ontbijt wordt ’s ochtends op bestelling 
klaargemaakt in de keuken en mag er zijn. 
Verse jus, gekookt eitje, broodjes, crois-
santjes, fruit, yoghurt en een ruime keus 
aan hartig en zoet beleg. Hier wel een 
plakje koek, maar dan van Jumbo. 
Vanwege de ruimte, de privacy en de uitge-
breide voorzieningen leent deze B&B zich 
ook prima voor een wat langer verblijf.

IN HET BERGKWARTIER

TOTAAL 8+

Website 7

Ontvangst 9

Kamer 8,5

Badkamer 7

Ligging 8,5

Uitstraling 8,5

Ontbijt 8,5

Prijs-kwaliteit 8
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