
Houd onze website 

www.strijp-s.nl en onze 

Instagram pagina  

www.instagram.com/

detourstrijps in de gaten 

voor eventuele updates.  

Stel je vragen via  

info@detourstrijp-s.nl.

Bedankt voor 

jullie begrip!

De omleiding 

vind je op deze 

plattegrond. 

Omleidingsroute  i.v.m.  

afsluiten parallelweg

Beukenlaan.

Omleidingsroute fietsers i.v.m. 

afsluiten fietspad parallel aan 

Beukenlaan.

Omleidingsroute 

vanaf centrum.

Looproute

SintLucas

Beste bewoners, ondernemers, scholieren en bezoekers van Strijp-S,

We vragen jullie aandacht, omdat er verder gebouwd wordt aan gebouw Donna  

en toren Nico. Hierdoor zijn we genoodzaakt om voor de bouw en jullie veiligheid  

een stuk van de weg af te zetten gedurende ongeveer 3 jaar. 

Belangrijk om te weten:

◼	 Vanaf maandag 6 september start de omleiding voor 

iedereen die over Strijp-S rijdt, wandelt of fietst. Verkeer 

dat vanuit het centrum Strijp-S oprijdt, wordt na de 

schoorsteen de andere rijbaan op gestuurd. Net na 

gebouw Donna kun je weer terug de goede baan op 

 en zo ook Strijp-S afrijden;

◼	 Parkeergarage ‘Om De Hoek’ blijft bereikbaar;

◼	 Parkeren en laden & lossen aan de Philitelaan voor 

 Blok 59 en Blok 63 blijft ook mogelijk;

◼	 De parallelweg, inclusief het fietspad aan de 

Beukenlaan, is tijdelijk niet bruikbaar vanaf de 

bouwplaats van Stam & De Koning tot aan de Philitelaan. 

Dit wil zeggen dat verkeer niet meer via het Klokgebouw 

naar de Philitelaan Strijp-S op of af kan rijden;

◼	 Verkeer dat onder het Strijps Bultje vandaan komt 

kan nog wel om het Veemgebouw heen rijden via 

de parallelweg tot aan de bouwplaats. Dit verkeer 

wordt omgeleid om via de Kastanjelaan Strijp-S op 

te rijden;

◼	 Via Strijp-T kunnen fietsers en voetgangers ook 

station Strijp-S bereiken;

◼	 Scholieren van het SintLucas kunnen vanaf het 

station Strijp-S de bebording volgen en kunnen via 

het Ketelhuisplein veilig naar school lopen;

◼	 De omleiding eindigt zodra Toren Nico en gebouw 

Donna af zijn. Dit zal ongeveer 3 jaar duren.

      NIEUWE OMLEIDING PER 

         MAANDAG 6 SEPTEMBER!


