
Museum 
De Waag

Bezoekersinformatie

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

Entreeprijzen

Individuele bezoekers
Volwassenen              € 9,00
Jeugd 13 t/m 18 jaar           € 2,50
KindeKinderen 0 t/m 12 jaar          Gratis

Kortingskaarten
Museumkaart              Gratis
Rembrandtkaart             Gratis
ICOM-kaart              Gratis
Leden Vereniging de Waag        Gratis
CJP-pas en studentenkaart         € 7,50
CCombinatiekaart Speelgoedmuseum    € 12,00

Groepskorting
Groepen 10+ (prijs p.p.)           € 7,50

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 Graag deze vooraf telefonisch te reserveren. Ook zijn er vouw-
krukjes 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, mindervalidentoilet, winkel,
ggarderobe met kluisjes, leenrolstoel en vouwkrukjes. Er zijn geen
parkeerfaciliteiten. Een overzicht van parkeermogelijkheden vindt 
u op de website www.deventer.nl/parkeren.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle tentoonstellingen en activiteiten 
in Museum De Waag? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via
www.museumdewaag.nl/nieuwsbrief

 

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



Museum De Waag vormt het startpunt van 
een kennismaking met Deventer, één van de 
oudste steden van Nederland. Aan de hand 
van topstukken uit de stedelijke collectie 
vertelt het museum de rijke geschiedenis 
van deze markt-, vesting- en industriestad.

Wat is er te doen?

Audiotour en stadswandeling
In het museum is een gratis Nederlandstalige audiotour beschikbaar. 
Deze audiotour biedt extra informatie over de tentoonstelling. 
Museum De Waag biedt ook een audiotour aan door de binnenstad 
via de 3Deventer app. Deze tour verbindt de tentoonstelling met de 
vvele historische bezienswaardigheden in de stad.

Activiteiten
Museum De Waag biedt verschillende activiteiten aan. Raadpleeg 
www.museumdewaag.nl/activiteiten voor data en tijden.

De geschiedenis 
van Museum 
De Waag

De collectie

Op de tweede etage toont het museum een overzicht van de 
Deventer geschiedenis in vogelvlucht. Hier komen de ont-
staansgeschiedenis van de stad, de Hanzeperiode met zijn 
handel en markten, maar ook de nijverheden van zilversmeden 
en de befaamde koekbakkers aan bod.

Deventer werd daarna een echte industrie-
stad met onder meer blik en stad met onder meer blik en textiel. Ook uit 
deze periode vindt u bijzondere objecten.

Veel plezier gewenst in het oudste waag-
gebouw van Nederland!  

Museum De Waag is gevestigd in het oudste waaggebouw van 
Nederland en gelegen aan het eeuwenoude marktplein de Brink. 
De Waag is daarmee een icoon van de stad. 

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. Vanuit 
allerlei windsallerlei windstreken kwamen handelaren naar Deventer om hun 
waar te verkopen op de Brink. Eerlijke handel was van groot be-
lang. Daarom controleerden ijkmeesters de gewichts- en inhouds-
maten. In De Waag werden de goederen verplicht gewogen voor 
ze werden verhandeld. Het verplichte ‘waechgelt’ ofwel weeggeld 
was een soort BTW. Met De Waag genereerde de stad inkomsten.

Het laatgotische waaggebouw telt drie bouwlagen, een traptoren, 
een klok en drie spieen klok en drie spitstorentjes. 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. Vanaf 
1915 is het pand het onderkomen van Museum De Waag. 

IJsselbiënnale-tentoonstelling Op drift
Op drift laat u kennis maken met de collectie Knecht-Drenth.
Deze collectie toont op een indrukwekkende wijze de ont-
wikkeling van een veranderend Nederlands landschap in de 
20e eeuw. Het kunstenaarsduo PolakVanBekkum heeft dat 
dynamisch landschap in een eigentijds kunstwerk verbeeld.

Deventer geschiedenis & topstukken 
De Waag is het podium voor de rijke collectie van Deventer. 
Op de eerste etage vindt u de topstukkenzaal met beroemde 
17de-eeuwse meesters als Gerard ter Borch II, Bartholomeus 
Breenbergh en Hendrick ter Brugghen. Uit later tijd zijn er 
werken van Cornelis Springer, maar ook van de in Deventer 
gebogeboren meestervervalser Han van Meegeren.


