
Het is een van die eerste mooie lente
avonden. Het prille groen geeft de
bomen een iets minder winters aan-

zien en enkele actievelingen wagen zich aan
een wandeling door de uiterwaarden.
Langzaam gaat de zon onder en werpt haar
laatste stralen op de historische panden aan
de overkant van de IJssel. Daardoor lijkt het
alsof de gevels van binnenuit zijn verlicht.
Het water glinstert en op het terras beloven
de tafels en stoelen een lange warme zomer.
Achterover leunend op de comfortabele ban-
ken in de serre van het IJsselhotel is dit
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Sprookjesachtig Deventer

Het waren de zeelieden die

vroeger in het IJsselhotel een

belangrijke pleisterplaats von-

den. Zij zagen al in dat de

ligging van dit hotel recht tegen-

over de historische binnenstad

van Deventer grote voordelen

had. Een voetpont zorgt voor

een continue verbinding met de

nog steeds bruisende stad. In het

hotel heerst er vooral rust en is

er alleen maar tijd om te genie-

ten. Van bijvoorbeeld de hemel-

se gerechten die de chef-kok en

zijn brigade hier serveren.

IJsselhotel
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tafereel van dichtbij te aanschouwen. Alles
lijkt gevangen in een lang moment dat niet
voorbij gaat.

Metamorfose
Het is nog niet eens zo lang geleden dat het
neoklassieke pand aan de oever van de IJssel
volledig in oude glorie is hersteld. Het was
het historische stadsdeel Bergkwartier die de
metamorfose ter hand nam en zo voorkwam
dat dit stukje geschiedenis verloren ging. Er
werd een hele vleugel bij aangebouwd die
ruimte biedt aan 29 hotelkamers en extraatjes
als twee sauna’s en een fitnessruimte.
Tijdens de hele restauratie is er vooral gelet
op kwaliteit. Het resultaat is een verbluffen-
de mengeling van oud en nieuw. De grote
ramen en hoge plafonds herinneren aan de
grandeur van weleer, terwijl de kunstvoor-
werpen, de moderne bloemstukken en de
designlampen het pand helemaal van deze
tijd maken. Iemand die hier voor het eerst
binnenkomt kan de indruk krijgen dat het
allemaal wel heel chique en formeel is, maar
die gedachte wordt direct naar het rijk der
fabelen verwezen tijdens de ontvangst bij de
receptie.

De receptioniste staat de gasten direct te
woord en bij het warme welkom hoort een
persoonlijke begeleiding naar een tafel in de
serre of het restaurant. Want dat is ook iets
dat het IJsselhotel bijzonder maakt. Genieten
heeft hier vooral een culinair karakter en het
restaurant heeft zelfs meer dan een regionale
functie. Gasten dineren hier graag, maar ook
in de wijde omtrek van Deventer zijn de
gerechten die chef-kok Bob van Raan en zijn
brigade bereiden geliefd. Zij werken alleen
met verse ingrediënten en maken van elk
gerecht een waar kunststuk.

Sandton
Manager Jörgen Rijnaard legt uit dat het
IJsselhotel onderdeel uitmaakt van Sandton
Hotels. Een unieke hotelcollectie die vorig
jaar nog is uitgeroepen tot de beste hotelke-
ten van Nederland. Daarbij gaat het om
hotels die stuk voor stuk uniek zijn door de
ligging, het ontwerp of het historische karak-
ter. Het IJsselhotel neemt onder deze hotels
een vooraanstaande plaats. Het ligt vanuit de
stad gezien, aan de overzijde van de IJssel en
is alleen al door deze prominente plek beslist
exclusief te noemen. ‘Toeristen strijken hier
graag neer voor een kopje koffie op het ter-
ras of boeken een kamer om wat langer de
tijd te nemen om Deventer te verkennen.’
Een ander idee is volgens de manager om te
genieten van de vele verschillende arrange-
menten die het hotel biedt. Daarvan is het
culinaire arrangement een absolute aanrader.

Niet zo vreemd natuurlijk, want alleen al de
locatie maakt een diner hier tot een beleve-
nis. Er is in het restaurant zicht op de open
keuken en natuurlijk op de rivier of op het
park. Dit laatste ligt aan de andere kant van
het hotel en is een aantal jaren geleden volle-
dig in oude luister hersteld.

Nadat de gastheer van de avond nieuwko-
mers eerst even de tijd heeft gegeven om te
acclimatiseren, keert hij terug om het menu
van de chef toe te lichten. In een vogelvlucht
passeren ingrediënten als kwartel, snoek-
baars en artisjok de revue. Combinaties die
tongstrelend klinken en dat later ook blijken
te zijn. Zo krijgt het voorgerecht door de
crouton en de zalm een knapperig en tegelijk
strelend karakter. Gepofte tomaat en bies-
look zorgen voor kleur. De snoekbaars is bij-
zonder van smaak doordat deze is versierd
met schuim van saffraan en is gecombineerd
met zwarte quinoa. Om het geheel compleet
te maken ligt bij de volgende gang een knap-
perig stukje kalfszwezerik op kalfslende en
is het de vanillesaus die zorgt voor een pret-
tige andere smaak. Het toetje is werkelijk een
ware traktatie, want bij doorsnijden van het
verse chocoladetaartje, blijkt de vulling van
chocolade nog zacht te zijn. Een moment om
zo lang mogelijk te koesteren. Tijd is daar
genoeg voor, want in het hotel heeft niemand
haast. Gasten komen hier namelijk niet
alleen om te dineren, maar vooral om er eens
even helemaal uit te zijn. Daar nodigt de
locatie alleen al toe uit.

Stad
Het is natuurlijk verleidelijk om na een uit-
gebreid diner direct de kamer op te zoeken,
maar een wandeling door het park of langs
de uiterwaarden is een andere zeer aantrek-
kelijke optie. Direct voor het hotel loopt er
een pad langs de oever van de IJssel en
iemand die even de drukte van de stad op wil
zoeken is met het voetveer binnen enkele
minuten aan de overkant. Deventer is een
stad die iedereen graag wil ontdekken. De
historische binnenstad nodigt uit tot einde-
loos dwalen door smalle straatjes waar een
stempelwinkel, antiquariaten, designwinkels
en talloze galerietjes zorgen voor een bijzon-
der aanbod.

In het Bergkwartier zijn de straten ook nog
eens steil en daar is het Middeleeuwse stra-
tenpatroon een van de belangrijkste trekkers.
Hier speelt zich elk jaar het Dickens festijn
af dat bezoekers uit het hele land en zelfs van
daar buiten trekt. Tijdens dit evenement
wordt de hele wijk omgetoverd in een tafe-
reel dat rechtstreeks afkomstig lijkt te zijn uit
een van de vele romans van Charles Dickens
en schuimen zwervers, suffragettes en chi-
que vrouwen hier de straten af.
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Deventer verkennen kan ook met een specia-
le stadswandeling die verkrijgbaar is bij de
VVV. Een tocht die leidt langs vele histori-
sche panden met evenveel verhalen.
Bijkomen van al die indrukken kan op de
Brink waar de Waag van vroeger uit al het
middelpunt is. Hier werden de verhandelde
goederen gewogen en is er nu volop tijd om
op een van de vele terrasjes neer te strijken.
Alleen is het er wel dringen tijdens een van
de vele festivals die regelmatig in Deventer
plaatsvinden. Heel bekend zijn het evene-
ment Deventer op Stelten in juni en de boe-
kenmarkt in augustus. In de zomer is er ech-
ter bijna elk weekend wel iets te beleven in
de stad of een van de vele cafées.

Modern
Met het voetveer terugkeren naar het
IJsselhotel is de drukte van de stad achterla-
ten en rust vinden in een van de 29 kamers.
Deze zijn alle zeer stijlvol ingericht en zijn

heel eigenwijs geletterd in plaats van
genummerd. Tijdens een wandeling door de
gangen passeert het hele alfabet de revue en
achter elke deur is er een zeer comfortabel
bed te vinden met als kenmerk de grote
omlijsting achter het bed. De donkere kleu-
ren brengen rust en in elke kamer is er een
flatscreen aanwezig die heel eenvoudig te
draaien is, zodat deze als beeldscherm voor
de laptop kan dienen op het bureau en als
TV scherm vanuit bed. De minibar en de
airco zijn andere standaards op elke kamer
evenals een zeer luxe badkamer waar een
douche of bad aanwezig is. De kamers in het
hotel dragen de naam cosy voor standaard
kamer en charme voor de iets ruimere
kamers. De suites zijn nog completer en
hebben heel passende namen als IJssel-,
Park-, en Deventer suite.

Beneden in het hotel werkt een personal
trainer, die gasten begeleidt bij een dagelijk-
se work out. Zo is het haast niet mogelijk
om in dit hotel tijd te vinden voor verveling.

Actie en rust wisselen elkaar in prettige har-
monie af. Iemand die alleen de zintuigen wil
prikkelen, vindt hier continu allerlei uitda-
gingen, maar ook actievelingen kunnen bin-
nen en buiten het hotel terecht. Het is steeds
weer die combinatie van formeel en infor-
meel, nieuw en oud, actie en ontspanning
die dit hotel tot een bijzonder geheel maken.

Afscheid
Terugkeren naar de dagelijkse routine is
moeilijk vanuit de vertrouwde cocon die het
IJsselhotel biedt. Vertrekken met een goed
gevoel is minder lastig, want op de balie van
de receptie liggen sieraden die door met
HIV-besmette vrouwen zijn gemaakt. Een
grote poster trekt bovendien de aandacht
van het Medical Knowledge Instituut. Elke
gast betaalt een euro extra, zodat Sandton
van deze kleine bijdrage elk jaar maar liefst
honderd en vijftienduizend Euro naar deze
organisatie kan overschrijven. Dit geld zet-
ten ze in om onder andere vrouwen in ont-
wikkelingslanden te ondersteunen met
opleidingen en voorlichting. Een initiatief
waar een bekendheid als Desmond Tutu zijn
steun aan geeft. Voor alle gasten een klein
gebaar dat uiteindelijk een groot resultaat
heeft. Tijdens het vertrek openen de deuren
automatisch en is het eigenlijk niet nodig te
vragen naar de code van de slagboom bij de
parkeerplaats. Daar heeft de receptioniste
zelf al aan gedacht...
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DDeevveenntteerr  aaaann  ddee  IIJJsssseell

Vier het voorjaar en de zomer aan de oever

van de IJssel en reis minimaal voor een

nacht af naar Deventer. Combineer dit

bezoek met een verkenning van de oude

Hanzestad en overnacht in een van de

meest spraakmakende hotels van

Nederland. Tijdens het culinaire arrange-

ment is er volop tijd optimaal te genieten

van de meest bijzondere gerechten en kun-

nen echte ontdekkers ook hun hart ophalen

met een bezoek aan Deventer. Boek op tijd,

want door de vele verschillende evenemen-

ten in de zomer is het hotel vaak volledig

vol geboekt. 

Culinair arrangement 

vanaf € 109,- per persoon: 

• Verblijf op basis van luxe kamer

• Uitgebreid ontbijtbuffet

• Welkomstdrankje

• Retour veerpont Deventer

• 1 x driegangenmenu van de chef

Speciale data: 

Zomerkermis, 2 t/m 10 juni

Deventer op Stelten, 6, 7 en 8 juli

Holland Hit Festival,  26 juli

Boekenmarkt, 5 augustus
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