
Locatie & bereikbaarheid PUNT.

PUNT 
Scheepvaartstraat 7 
7411 MB DEVENTER 
Google Maps: https://g.page/punt-deventer

PUNT staat voor het verbeteren van het milieu en de 
omgeving van onze buurt. Kom zoveel mogelijk op de fiets, 
lopend of met het OV! 

OV/ NS-station Deventer
Deventer is zeer goed bereikbaar met de trein vanuit alle 
windstreken. 

Lopen vanaf NS-station Deventer naar PUNT: 10-15 minuten 

TIP: Neem de OV Fiets 5 minuten fietsen van het Station
NS-station Deventer Stationsplein 2. je vindt de OV-fiets 
locatie aan de singel op de kruising van het Stationsplein 
en de Leeuwenbrug

Bus NS-station Deventer
Er rijden 2 buslijnen vanaf het NS-station.
Deze bussen stoppen op de entree van het Havenkwartier. Buslijn 56: richting Borculo
Buslijn 81: richting Zutphen
Lopen vanaf de bushalte naar PUNT: 1a 2 minuten 

Taxi:
Op het NS- en busstation is een taxistandplaats aanwezig. Hier kunt u eenvoudig een taxi nemen. Een taxirit 
bestellen vanaf een andere locatie is ook mogelijk. Deventer beschikt over de volgende taxivervoerders.
• Deventer Taxi Centrale: 0570-626262 • TCR Vervoer: 0570-622222 
• Deto Personenvervoer: 0570-608041 • IJssel Taxi Deventer: 0570-747576
• Direct Taxi Deventer: 0570-517878 

Auto:
Parkeren in het Havenkwartier is gratis en kan in een aantal aangegeven vakken op de Scheepvaartstraat en 
het Havenplein rond om PUNT. Parkeren buiten het Havenkwartier is deels voorbehouden aan vergunninghou-
ders en deels betaald parkeren. Er zijn ook Laadstations voor elektrische voertuigen in de buurt, bijvoorbeeld 
Park n Charge Charging Station aan de Zuiderzeestraat 2 en Allego Charging Station aan de Mr. De Boerlaan 
151.

Parkeergarages nabij PUNT: 

Parkeerterrein Sluisstraat
Sluisstraat 6
U betaalt hier €1,11 per uur en een dagtarief kost maximaal €6,50. 
Vanaf de Sluisstraat is het 10 minuten lopen naar PUNT. 

Parkeergarage Brink Deventer
Bokkingshang 2
Tarief (ma t/m zat 07-19 uur) € 1,76 per uur en een dagtarief kost maximaal €10,00. 
Vanaf de Bokkingshang is het 10 minuten lopen naar PUNT. 

Q-park
Boreelplein 45.
U betaalt dan €1,00 per half uur en een dagtarief kost maximaal €9,-. 
Vanaf Q-park is het 10 minuten lopen naar PUNT. 
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