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Stationsgebied bereikbaar! 
We werken hard aan een nieuw, mooi, veilig stationsgebied. Op het Smakkelaarsveld, in 
de Noordertunnel en aan de Catharijnesingel. Intussen blijven winkels en parkeergarages 
bereikbaar en kan iedereen te voet, per fiets, auto, bus, trein of tram in en door het stations-
gebied reizen. Het stationsgebied moet immers altijd bereikbaar zijn voor iedereen. 
 
We vragen wel wat van u. Begrip voor alle omleidingen, flexibiliteit als er weer eens een route wijzigt, verdraag-
zaamheid naar de andere weggebruikers. En ook: alertheid op de gele omleidingsborden. Die borden blijven de 
komende jaren nog heel erg nodig om alle verkeersgebruikers veilig door het stationsgebied te leiden. Af en toe 
anders lopen, rijden, fietsen is onvermijdelijk. De borden laten zien wat de juiste omleidingsroute is. We doen er 
uiteraard alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
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Infocentrum

Eind augustus: parkeergarages weer bereikbaar 
via Catharijnesingel
Sinds begin mei wordt het auto- en vrachtverkeer 
op het deel van de Catharijnesingel ter hoogte van 
het Vredenburg, omgeleid via de Catharijnebak. 
Hier leggen we een nieuw riool en kabeltracé aan. 
Eind augustus verschuiven de werkzaamheden 
naar het fietspad. Het fietspad schuift dan enkele 
meters op, en er is weer een rijbaan beschikbaar 
voor auto’s. 

Tot die tijd blijft de huidige omleidingsroute van 
kracht. Het kaartje laat zien wat de route tot eind 
augustus is naar de parkeergarages P 3 & 4.
 
Begin augustus verschijnt er weer een CU Update 
met meer informatie over alle werkzaamheden in 
het Stationsgebied van augustus t/m oktober. Voor 
de meest actuele info kijkt u op cu2030.nl. 
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