
     

Voorbereidingswerkzaamheden sloop deel Peek & Cloppenburg 
  

 
Begin 2013 staat de start sloop van het gebouwdeel waar voorheen Peek & Cloppenburg gevestigd was 
gepland. Om ervoor te zorgen dat er in de tussentijd gewoon doorgewinkeld kan worden, is de afgelopen 
maanden hard gewerkt aan de bouw van twee tijdelijke winkels in de Clarentuin voor Pearle en Bart Smit.  
Bijna alle overige winkels die gevestigd waren in het te slopen gedeelte, zijn inmiddels al verhuisd naar een 
andere locatie in Hoog Catharijne.  
 
 
Werkzaamheden tot eind 2012 
Voor het gebouw gesloopt kan worden moeten er voorbereidingen getroffen worden. Zo moeten onder andere alle 
kabels en leidingen netjes afgesloten en omgelegd worden. Dit duurt tot het einde van dit jaar. Het te slopen gebied 
wordt ter hoogte van Bob Bayer en Siebel vanaf 1 november afgezet. 
 
 
Toegang parkeergarage Vredenburg 
Om ervoor te zorgen dat de lift naar parkeergarage Vredenburg bereikbaar blijft, komt er op het Vredenburgplein een 
tijdelijke entree die toegang geeft tot deze lift. De parkeergarage blijft in gebruik tot eind 2012. 
 
 
Toegang expeditiestraat       
Omdat het te slopen deel vanaf 1 november afgesloten wordt, is ook de daar gelegen goederenlift dan niet meer 
beschikbaar. U kunt gebruik maken van de andere goederenliften van Hoog Catharijne.   
De dichtstbijzijnde goederenliften in het gebied zijn: 

 de goederenlift naast de Bioscoop op de Radboudtraverse 

 de goederenlift bij de parkeergarage Rijnkade op Boven Clarenburg 
 
Voor vragen over logistieke zaken voor uw winkel kunt contact opnemen met onze Servicecoördinator, John Makkink, 
op 06-21257105 
 

Meer informatie 

Voor meer informatie over Nieuw Hoog Catharijne en de gehele renovatie van het stationsgebied, kunt u terecht bij het 

Infocentrum Stationsgebied en op de websites www.nieuwhc.nl en www.cu2030.nl. 
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Nieuwe locatie voor meldkamer beveiliging   
De meldkamer van de beveiliging van Hoog Catharijne is verhuisd naar een nieuwe locatie. U vindt de 
beveiliging voortaan aan de Catharijnesingel 30 (op straatniveau, links naast de ingang van Kantoor 
Singelborch). De meldkamer is voorzien van de nieuwste camera observatieschermen, voor een nog 
beter overzicht van alles wat zich afspeelt in het centrum. 
U komt er het makkelijkst door de uitgang naar straatniveau te nemen bij Bioscoop Catharijne en daarna 
naar links te lopen.  
 

 


