Beoogde planning werkzaamheden
Park Shuttle 3.0		
Gefaseerde uitvoering
De komende maanden gaat er voorafgaand aan de introductie van de Rivium ParkShuttle 3.0 gewerkt worden aan
verlenging van het trace en worden enkele aanpassingen gedaan aan de huidige baan en de haltes.
Om de omgeving van de Park Shuttle tijdens deze werkzaamheden zo bereikbaar mogelijk te houden, is gekozen
voor een gefaseerde uitvoering hiervan. Tegelijkertijd wordt hierbij het riool vernieuwd, om toekomstige overlast te
voorkomen.

Fase 1
Werkzaamheden aan fietspad
oostzijde Rivium Boulevard van 1 april
tot 6 april (week 14).
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Fase 3
Werkzaamheden aan Rivium Westlaan
vanaf 3 juni tot 29 juni (week 23 t/m
week 26).
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Boulevard Westzijde tussen de Rivium
3e straat en Rivium Promenade en aan
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vanaf 17 juni
tot 27 juli (week 25 t/m week 30).
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Werkzaamheden aan Rivium 2e straat
westzijde vanaf nummers 11 en 12 tot
aan de Rivium Westlaan vanaf 13 mei
tot 29 juni (week 20 t/m week 26).
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Fase 2b
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Werkzaamheden aan Rivium
Boulevard westzijde tussen Rivium
1e straat en Rivium 3e straat en aan
de Rivium 2e straat westzijde vanaf de
Rivium Boulevard tot en met nummers
11 en 12 vanaf 8 april tot 25 mei (week
15 t/m week 21).
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Fase 5

betontegels
Werkzaamheden
aan Rivium zwart
Promenade en halte Schaardijk vanaf
19 augustus betontegels
tot 5 oktober (week 34
t/m week 40).
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Fase 6
Aanbrengen asfaltdeklagen vanaf 7
oktober tot 26 oktober (week 41 t/m
week 43).
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fase 1
fase 2a
fase 2b
fase 3
fase 4
fase 5
fase 6

1 april tot 6 april (week 14)
8 april tot 25 mei (week 15 t/m week 21)
13 mei tot 29 juni (week 20 t/m week 26)
3 juni tot 29 juni (week 23 t/m week 26)
17 juni tot 27 juli (week 25 t/m 30)
19 augustus tot 5 oktober (week 34 t/m 40)
7 oktober tot 26 oktober (week 41 t/m 43)
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