
 
 

Dimence 
Brinkgreven  
Nico Bolkesteinlaan 1 
7416 SB Deventer 
T (0570) 63 96 00 
F (0570) 63 98 45 
Website: www.dimence.nl 
 

Postadres 
Postbus 5003 
7400 GC  Deventer 
 
Zo komt u bij Dimence, locatie Brinkgreven 
(niet te verwarren met Deventer Ziekenhuis en Rielerenk!)  
 
MET DE AUTO 
Vanuit Enschede, Hengelo, Almelo, Apeldoorn (A1/N348)) 
• Neem op de A1 de afrit Deventer-Oost (nummer 24). (*) 
• Ga na 0.6 km rechtsaf op de Siemelinksweg (N348) richting Deventer-Oost  
• Ga na de tunnel bij de 2e verkeerslichten linksaf de Nico Bolkesteinlaan op  
• Na 2 km bent u gearriveerd bij de locatie Brinkgreven (aan uw rechterhand)  
• De naam ‘Brinkgreven’ is met grote letters vermeld bij de ingang van het terrein. Op het terrein treft u 
verwijsborden met naam en nummer van de gebouwen (zie plattegrond terrein) 

 
Vanuit Zutphen, Eefde, Gorssel (N348) 
• U komt Deventer binnen via de Deventerweg  
• Volg het bord Doorgaand Verkeer naar rechts (Hanzeweg) 
• Ga na 2.3 km rechtsaf de Nico Bolkesteinlaan op  
• Na 100 m bent u gearriveerd bij Brinkgreven (aan de linkerhand)  
• De naam ‘Brinkgreven’ is met grote letters vermeld bij de ingang van het terrein. Op het terrein treft u 
verwijsborden met naam en nummer van de gebouwen (zie plattegrond terrein) 

 
Vanuit Zwolle, Wijhe, Olst (N337) 
• U komt Deventer binnen via de Zwolseweg  
• Ga bij de rotonde linksaf richting Andere Richtingen (Overstichtslaan)  
• Blijf deze weg, die overgaat in Lebuïnuslaan, Margijnenenk en Van Oldenielstraat, helemaal volgen Na 
ongeveer 1,5 kilometer komt u aan het einde van de Van Oldenielstraat bij een kruising met linksaf richting 
Raalte Zwolle en rechtsaf richting Centrum. Ga hier rechtdoor, richting Apeldoorn Hengelo Zutphen (Henri 
Dunantlaan)  

• Sla nu bij de volgende verkeerslichten linksaf (Nico Bolkesteinlaan)  
• Na 100 meter vindt u links de hoofdingang van Brinkgreven  
• De naam ‘Brinkgreven’ is met grote letters vermeld bij de ingang van het terrein. Op het terrein treft u 
verwijsborden met naam en nummer van de gebouwen (zie plattegrond terrein) 

 
Vanuit de richting Raalte, Wesepe (N348) 
• Vanuit Raalte rijdt u via de Raalterweg (N348) richting Deventer  
• Neem op de 1e rotonde na Wesepe de 2e afslag rechts richting snelweg  
• Neem na 0,5 km de tweede afslag op de rotonde (N348) richting snelweg  
• U blijft de N348 volgen en slaat bij de 2e verkeerslichten rechtsaf de Nico Bolkesteinlaan op  
• Na 2 km bent u gearriveerd bij de hoofdingang van Brinkgreven (aan de rechterhand) 
• De naam ‘Brinkgreven’ is met grote letters vermeld bij de ingang van het terrein. Op het terrein treft u 
verwijsborden met naam en nummer van de gebouwen (zie plattegrond terrein) 

 
Vanuit Twello, Apeldoorn (N344) 
• U komt Deventer binnen over de Wilhelminabrug  
• Volg de weg met een bocht naar rechts, richting Doorgaand Verkeer (Kazernestraat)  
• Ga bij de volgende verkeerslichten linksaf, richting Holten Raalte Olst (Mr. H.F. de Boerlaan) en na ongeveer 
honderd meter weer rechtsaf, direct voor het gebouw van Hogeschool IJselland (Snipperlingsdijk)  

• Ga nu bij de volgende grote kruising richting Raalte Olst naar links (Amstellaan, gaat over in Henri 
Dunantlaan) 

• Nadat u onder een spoorwegviaduct door gegaan bent, gaat u bij de eerste verkeerslichten rechtsaf (Nico 
Bolkesteinlaan)  

• Na 100 meter vindt u links de hoofdingang van Brinkgreven. De naam ‘Brinkgreven’ is met grote letters 
vermeld bij de ingang van het terrein. Op het terrein treft u verwijsborden met naam en nummer van de 
gebouwen (zie plattegrond terrein) 

 

Parkeren 
De locatie Brinkgreven heeft eigen (gratis) parkeergelegenheden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Per openbaar vervoer  
Openbaar vervoer reisinformatie: 0900 9292 of www.9292ov.nl 

 
Het busstation is pal naast het NS-station. Bij het NS-station is een treintaxi aanwezig.  
 
Brinkgreven is per stadsbus te bereiken met lijn 5 en 7, beide hebben een halte tegenover de ingang van 
Brinkgreven (halte de Bekkumer). Daarnaast is Brinkgreven ook te bereiken met lijn 4, richting Heeten (halte 
Oerdijk). U bent dan op tien minuten loopafstand van de voetgangersingang aan de Brinkgreverweg. Loop in 
tegengestelde rijrichting van de bus. Volg bij de rotonde de richting Deventer. De voetgangersingang bevindt 
zich aan de linkerkant van de Brinkgreverweg. 
 
Vanaf NS-station Deventer is het ongeveer twintig minuten lopen naar Brinkgreven. Neem in het station de 
uitgang Diepenveenseweg en ga buiten direct rechtsaf (Diepenveenseweg). Loop deze weg uit tot de T-

splitsing en ga daar linksaf (Brinkgreverweg). Blijf deze weg volgen tot voorbij het tweede kruispunt met 
verkeerslichten. Na ongeveer driehonderd meter vin dt u vervolgens aan de rechterkant de 
voetgangersingang. 
 
 

  
 

 

Plattegrond terrein Brinkgreven 
 
2a Receptie en Medisch Centrum 
2b Vergadercentrum 
3 Rutter en Schopler (workhome) 
5 Schroeder van der Kolk (dubbeldiagnose) 

6 Esquirol 
7 Griesinger 
8a De Bongerd (Facilitaire Dienst) 
8b Magazijn 
9 Technische Dienst 
10 Pinel (museum Brinkgreven) 
10a Tuindienst 
11 Rust Roest (ECPS poli/dtb) 
12 Prof. Gordijn 
13 Querido (kantoorgebouw) 

 
14 Brinkgreven (raad van bestuur & administratie) 
15 Koetshuis (personeelszaken) 
17 Hermann Simon (activiteitencentrum) 
18a De Steerne (cultureel centrum/restaurant) 

18b Cliëntenraad en Elisabethskapel 
19 Henri Dunant 
20 Centrum (is inmiddels gesloopt) 
21 Tollerink 
22 Huis aan de Dijk 
22a Opname ouderen 
23 Labor Sanat (ECPS kliniek) 
28 Het Witte Huis 
31 De Distel 
 

 


