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Museum 
De Waag

Bezoekersinformatie

Museum De Waag
Brink 56
7411 BV Deventer
T:  0570 - 640 590 (tijdens openingsuren)
E:  info@deventerverhaal.nl 
W:  www.museumdewaag.nl 

Bezoekersinformatie
Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag van  
11:00 tot 17:00 uur.*

Individuele bezoekers
Volwassenen
Jeugd 13 t/m 18 jaar
Kinderen 0 t/m 12 jaar

Kortingskaarten
Museumkaart
Rembrandtkaart
ICOM-kaart
Leden Vereniging de Waag
CJP en studentenpas
VVV-dagarrangement

Groepskorting
Groepen 10+ personen

Combikaart 
Speelgoedmuseum Deventer

Toegankelijkheid
De expositiezalen en toiletruimtes zijn bereikbaar per lift. 
Vanwege de beperkte ruimte in het museum is gebruik 
van scootmobiels niet mogelijk. Er is een leenrolstoel 
beschikbaar. Graag deze vooraf telefonisch te reserveren. 
Ook zijn er vouwkrukjes te leen. Deze hoeft u niet te 
reserveren. Op vertoon van een OV-begeleiderskaart 
mag u gratis één begeleider meenemen. Geregistreerde 
assistentiehonden zijn welkom. Jeugd tot 14 jaar heeft 
alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.

Faciliteiten
Het museum beschikt over een lift, invalidentoilet, winkel, 
garderobe met kluisjes, leenrolstoel en vouwkrukjes. 
Er zijn geen parkeerfaciliteiten. Een overzicht van 
parkeermogelijkheden vindt u op de website 
www.deventer.nl/parkeren 

Tijdens feestdagen en op- en afbouw van exposities kunnen andere 
openingstijden gelden. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw 
bezoek de website.

€ 9,00
€ 2,50
gratis

gratis
gratis
gratis
gratis
€ 7,50
50% korting

€ 7,50 p.p.

€ 10,00

Entreeprijzen

Beelden afkomstig uit collectie  
Museum De Waag en Vereniging de Waag.

*



De 
geschiedenis 
van Museum 
De Waag
Museum De Waag is gevestigd in één van de oudste 
waaggebouwen van Nederland. Het is een icoon van 
de stad, gelegen aan de Brink van Deventer. Door 
de gunstige ligging aan de IJssel groeide Deventer 
in de Middeleeuwen uit tot één van de belangrijkste 
Hanzesteden. In 1344 kreeg de stad het recht om 
jaarmarkten te houden en vanaf 1386 waren er 
vijf markten per jaar. Vanuit allerlei windstreken 
kwamen handelaren naar Deventer om hun waar 
te verkopen op de Brink. Eerlijke handel was van 
groot belang en daarvoor moest toezicht zijn op 
de maatvoering. In 1528 werd de waag gebouwd 
als weeghuis. Handelaren brachten hier hun waar 
en ijkmeesters controleerden de gewichts- en 
inhoudsmaten. 

Het waaggeld was een belangrijke bron van 
inkomsten voor de stad. De hoogtijdagen voor 
Deventer waren in de 14e en 15e eeuw. Met het 
aanbreken van de Tachtigjarige Oorlog verloor de 
stad haar prominente handelspositie.

Het laatgotische waaggebouw telt drie bouwlagen, 
een traptoren, een klok en drie spitstorentjes. In 
1643 werd aan de voorzijde een bordes gebouwd 
met drie zuilen. Aan weerskanten zijn trappen. 
Opvallend is de scheve positie van de waag. Het 
monument staat circa 80 cm uit het lood. Dit heeft 
te maken met de ingeklonken grond van de oude 
verdedigingswal die over de Brink liep en waarop de 
waag werd gebouwd. 
 
In de 19e eeuw verdween de waagfunctie en werd 
het waaggebouw een ‘Teekenschool’. Even was het 
zelfs een telegraafstation. In 1915 werd het gebouw 
een museum. Sindsdien kan men nog altijd de oude 
schatten van de stad bekijken in dit bijzondere 
monument.

Audiotour en stadswandeling
In het museum is een Nederlands- en Engelstalige 
audiotour beschikbaar. Deze biedt extra informatie over 
de tentoonstelling. Museum De Waag biedt ook een 
audiotour aan door de binnenstad via de app Podcatcher 
guide audio. Deze tour verbindt de tentoonstelling met de 
vele historische bezienswaardigheden in de stad.
 
Rondleidingen
Museum De Waag biedt gratis instaprondleidingen aan. 
Raadpleeg de website voor data en tijden.

Wat is er te doen?

–

Museum De Waag is het thuis van de 
stedelijke collectie van de stad Deventer. 
In steeds wisselende exposities wordt de 
rijke stadsgeschiedenis verteld. 


