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Aanleg oprit voor nood- en hulpdiensten naar trambaan
en werkzaamheden halte Vaartsche Rijn
Van maandag 9 april tot en met vrijdag 4 mei legt aannemer BAM naast de Vaartsestraat, tussen de
Bleekstraat en de trambaan op de Adama van Scheltemabaan, een oprit aan voor onderhoudsdiensten
en nood- en hulpdiensten. Daarnaast voert BAM naar verwachting van maandag 23 april tot en met
vrijdag 4 mei werkzaamheden uit aan de tramperrons bij halte Vaartsche Rijn. Er wordt gewerkt van
maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.

Aanleg oprit

aanbrengen van de gietvloer kan namelijk alleen

Naast de Vaartsestraat, tussen de Bleekstraat en

gebeuren als het droog is en niet te koud.

de trambaan op de Adama van Scheltemabaan,
legt de aannemer een oprit naar de trambaan

Meer informatie

aan. De oprit is bedoeld voor

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

onderhoudsdiensten en nood- en hulpdiensten.
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busbaan weg. Het asfalt wordt in stukken
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gebroken, die vervolgens met een vrachtwagen
worden afgevoerd. Dit kan één dag voor
geluidsoverlast zorgen. Als het asfalt weg is,
wordt een laag grond afgegraven en komt er een
nieuwe laag zand op. Daarna bestraat de
aannemer de oprit met grastegels. De
werkzaamheden aan de oprit duren van
maandag 9 april tot en met vrijdag 4 mei.
Aanbrengen gietvloer Vaartsche Rijn
De perrons van tramhalte Vaartsche Rijn worden
afgewerkt. Daarvoor worden beide perrons eerst
geschuurd. Dit kan twee dagen voor enige
geluidsoverlast zorgen. Daarna brengt de
aannemer een gietvloer aan. Deze
werkzaamheden starten naar verwachting op
maandag 23 april en duren als het weer meezit
twee weken. Het werk kan ook later starten of
een aantal dagen langer duren, omdat de
planning erg afhankelijk is van het weer. Het

Verspreidingsgebied:
Vaartsestraat, en Bleekstraat, Jeremiestraat en Pelikaanstraat (dichtbij de trambaan en halte Vaartsche
Rijn)
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