BOUW PARKEERGARAGE
VANAF APRIL T/M DECEMBER MINDER PARKEERPLEKKEN BIJ P-SPORTS

Op de locatie van het huidige parkeerterrein P-sports wordt een parkeergarage gebouwd.
Dit betekent dat tijdens de bouw hier maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
De werkzaamheden starten begin april en duren tot en met december 2019.
Kom met fiets of OV naar de campus
Kom in deze periode zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar de campus. Kom je
van buiten de stad en toch met de auto, houd dan rekening met de beperkte parkeercapaciteit in dit
gebied. Kijk op map.tudelft.nl voor bushaltes op de campus of alternatieve parkeerlocaties.
Bereikbaarheid campus in 2019
In 2019 zijn er ook wijzigingen in de auto- en busroutes op de campus. De Sebastiaansbrug - de
toegangsweg voor automobilisten vanuit de stad - wordt voor auto en bus afgesloten vanwege
werkzaamheden door de gemeente Delft. Meer informatie over omleidingsroutes (voor fiets, auto en
bus) is te vinden op www.delft.nl/sebastiaansbrug of raadpleeg de reiswijzer voor OV-reisadvies.
Waarom een parkeergebouw?
De bouw van een parkeergarage op deze locatie is nodig omdat het onderwijsgebouw Echo achter de
faculteit CiTG wordt gerealiseerd en het Stevingebied opnieuw wordt ingericht. De huidige
parkeerplaatsen in het Stevingebied worden op termijn verplaatst. Daarnaast past dit parkeergebouw
in de mobiliteitsvisie van de TU Delft: verspreide parkeerplekken vervangen door grotere, goed
bereikbare parkeervoorzieningen direct aan de campusring, zodat er ruimte ontstaat voor een
aantrekkelijke campus.
Fewer car parking spaces at P-Sports
Work is starting on the construction of a new multi-storey car park at the current P-Sports car park.
This means there will be fewer car parking spaces available here during construction. Work will start at
the beginning of April and continue until the end of December 2019.
Come to the campus by bike or public transport
During this period we advise you to come to the campus by bike or public transport wherever possible.
If you still need to travel by car, please bear the limited parking capacity in mind. See
http://map.tudelft.nl for bus stops or alternative car parking facilities on campus. Please also attend
your visitors on the limited parking capacity and ask them to travel by public transport.
Campus traffic and accessibility
In 2019 there will also be changes to the car and bus routes to the campus. The Sebastiaansbrug –
the main access road from the city centre to the campus will be closed for an extended period. All
information about the diversions can be found at www.delft.nl/sebastiaansbrug. See the travel planner
for up-to-date public transport travel advice.
Why a multi-storey car park?
A multi-storey car park at this location is needed because of the new Echo teaching building behind
the Faculty of CEG and the renovation of the Stevin area. The existing car parking spaces in the
Stevin area will eventually be relocated. In addition to this, the new car park is in line with the TU Delft
mobility vision, in which the small car parks presently scattered across the campus will be replaced
with larger, easily accessible car parks on the campus ring road, creating a more attractive campus.
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