Binnenstad:
prettig en
toegankelijk
/
In de Delftse binnenstad rijden vrijwel geen
auto’s. De sfeervolle, historische binnenstad
is dan ook een prettig gebied om te winkelen
of te genieten van de bezienswaardigheden
en het culturele aanbod.

www.BereikbaarDelft.nl
/

Delft heeft momenteel te maken met diverse bouw- en onderhoudsprojecten. Op de website www.bereikbaardelft.nl
leest u waar en wanneer er wegwerkzaamheden, bouwactiviteiten of evenementen in Delft zijn. De site biedt dagelijks
actuele informatie over de bereikbaarheid van de stad met de auto, fiets en openbaar vervoer, zodat u daar bij de
planning van uw reis rekening mee kunt houden. De website geeft bovendien informatie over de parkeermogelijkheden
in Delft.

Koepoortgarage
De nieuwe overdekte Koepoortgarage
bevindt zich aan de oostrand van de Delftse
binnenstad. De route naar de garage is vrij
van werkzaamheden. De Koepoortgarage is
de ideale locatie van waaruit u in een
paar
A13
minuten wandelen naar hartje centrum
loopt, langs tal van leuke winkeltjes. Komt
u vaker in Delft, bekijk dan ook eens de
mogelijkheden voor een kortingskaart of
abonnement.
Meer informatie: www.parkingdelft.nl.

Autoluwe binnenstad
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Op de fiets
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Op de kaart is met donkergroen het ‘autoluwplus-gebied’ aangegeven. In dit gebied bepalen de voetgangers het straatbeeld. De fietsers
zijn er te gast. Pollers in het wegdek begrenzen het gebied en verhinderen dat auto's dit
autoluwe gebied inrijden. Er kan ontheffing
worden aangevraagd: voor het laden en lossen
van goederen die moeilijk anders dan per auto
vervoerd kunnen worden en voor het halen
of brengen van iemand die slecht ter been is.
Maar automobilisten mogen dan alleen stapvoets rijden en mogen hier niet parkeren.
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Voor de autoluwe binnenstad is de fiets het
ideale vervoermiddel. U kunt uw fiets veilig
stallen in de bewaakte stallingen op de Oude
Langendijk en het Vesteplein.
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Delft is goed bereikbaar met trein, bus en
tram. De binnenstad ligt op 5 minuten
wandelen van NS station Delft. Tramlijn 1
van HTM biedt een snelle verbinding met
Rijswijk, Den Haag en Scheveningen. Tramlijn 19 rijdt tussen Leidschendam-NS station
Delft-Tanthof. De bussen van Veolia, RET en
Qbuzz verzorgen de overige verbindingen in
Delft. In verband met de werkzaamheden in
de binnenstad hebben of krijgen buslijnen te
maken met routewijzigingen. Raadpleeg voor
actuele routes www.bereikbaardelft.nl.
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Met het openbaar vervoer
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Met de auto

170

Als u met de auto naar de binnenstad komt,
neemt u dan de afslag 9 van de A13 of afslag
14 van de A4 en volg de borden ‘Centrum’.
In het centrum kunt u de parkeerroute
‘P-route centrum’ volgen. Zo komt u bij de
parkeergarages uit, die alle op korte loopafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden en het winkelgebied liggen. De nieuwe
overdekte Koepoortgarage bevindt zich
aan de oostkant van de binnenstad. Aan
de randen van het voetgangersgebied zijn
50 speciale gehandicaptenparkeerplaatsen.
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Legenda
BUSSTATION

autoluwplus/voetgangersgebied
Autoluwplus is wel bereikbaar voor het laden en lossen van goederendie
moeilijk anders dan per auto vervoerd kunnen worden of voor het halen of
brengen van iemand die slecht ter been is.

voetgangersgebied, fietsen soms toegestaan
parkeerroute
kort parkeren, soms met tijdsbeperking (€ 2,50 per uur)
parkeren bezoekers (€ 2,20 per uur)
parkeerplaatsen (€ 2,00 per uur)
bewaakte fietsenstalling
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Voor meer informatie:
www.gemeentedelft.info of haal de gratis
parkeerfolder op bij de Stadswinkel,
Phoenixtraat 16.
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Parkeerterreinen en garages:
1
Zuidpoortgarage
2
Phoenixgarage
3
Koepoortgarage
4
Gasthuisplaats
5
Paardenmarkt
6
Nijverheidsplein
Voor garages/terreinen 1 t/m 5 geldt: € 2,00 per uur of € 12,00 per dag.
In de parkeergarages kunt u achteraf per kwartier afrekenen.
Op het parkeerterrein Nijverheidsplein geldt:
maandag - vrijdag van 16.00 - 22.00 uur € 2,00 per uur, € 6,00 per dag
zaterdag
van 12.00 - 22.00 uur € 2,00 per uur, € 3,00 per dag
zondag gratis
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