
IJSSELTOCHT5  TARWEVELD 
Deze tarwe wordt gebruikt in ons  
Buitenpost-bier. Tarwe zit altijd in wit- en 
weizenbier. Weizen betekent tarwe in het 
Duits. Zo komt de Weizenbock aan zijn naam.

6  BUITENPOST 
Dit is Buitenpost. Op dit landgoed van 12 
hectare vind je een DAVO proeflokaal in een 
groene kas. Daarnaast is hier een Camping, 
Streekwinkel, Tuinderij met wijngaard, 
Blotevoetenpad en de Baan. Bij de Baan kun je 
een potje jeu de boulen of beugelen. 

7  WIJNGAARD 
In deze wijngaard is de brouwer van DAVO 
Arnoud vaak te vinden. Hij heeft zich naast 
bier dus ook verdiept in wijn. En of ‘ie het een 
beetje kan? Proef zelf maar, de wijnen staan 
op de kaart in het DAVO proeflokaal Twello,  
op dit terrein.

1  DAVO 
In 2016 opende de DAVO brouwerij met 
proeflokaal. Je proeft hier het bier waar het 
gemaakt wordt. Deze brouwinstallaties staan 
er niet voor de sier, er wordt hier nog veel 
gebrouwen. Jullie drinken alleen zo snel dat 
er hier niet tegenaan te brouwen valt. In deze 
brouwerij produceren we 2% van al het  
DAVO bier. 

2  DE HEKS
In dit cafe ontmoetten DAVO oprichters Jos, 
Marijn en Arnoud elkaar. Toen stonden ze nog 
samen achter de bar.

3  MOLENSTRAAT
Hier brouwden Jos, Marijn en Arnoud het 
eerste DAVO bier. Toen nog in pannen in een 
garage. Het bier werd destijds in Deventer 
bezorgd op de tandem.

4  GERSTVELD 
DAVO brouwt Buitenpost-bier met lokale 
ingredienten, die uit een straal van 15 
kilometer komen. Deze gerst wordt samen 
met gerst die op Buitenpost groeit gebruikt 
voor het witbier.

Na deze bierwandeling weet je alles over 
DAVO en meer. Je komt langs twee van onze 

proeflokalen, waarvan één op landgoed 
Buitenpost. 

Je kan de route starten op Buitenpost of bij 
DAVO Deventer. Je eindigt weer op hetzelfde 

punt. Kan je meteen DAVO bier proeven.
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De route
Je kan de IJsseltocht vanaf Buitenpost of 
vanaf DAVO starten. De tocht is 13 kilometer. 
Minder ver lopen? Op de kaart staan rode 
stippellijnen waarmee je de route kan afsnijden. 
Dan is de wandeling 9,5 kilometer. Kan je eerder 
aan het bier.

Met het pontje
Wij raden aan om met het pontje te gaan. Dit 
is wel tegen betaling. Je kan pinnen en contant 
betalen. Zeeziek? Loop dan over de spoorbrug. 
Deze route staat aangegeven met de zwarte 
stippellijn. 

Hoog water
Staat het water van de IJssel hoog? Loop 
dan over de dijk, anders krijg je natte voeten. 
Deze route staat aangegeven met de blauwe 
stippellijn. 


