
De aanpassingswerken voor het circuit omvatten hoofdzake-
lijk :
 - de wijziging van de “chicane” (de haarspeldbocht) en de piste 

om een rechtlijnige startbaan te creëren ;
 - de bouw van nieuwe paddocks overeenkomstig de laatste 

IAF normen, met 12 stands en 36 garages ;
 - de constructie van gebouwen met zalen voor  commentato-

ren, podium, commissarissen, recepties en restaurant ;
 - de inrichting van parkings, toegangstunnel en uitwijkplaatsen 

om de toegankelijkheid en de veiligheid langs het circuit te 
verbeteren ;

 - de bouw van een parkeergebouw over drie lagen voor 250 
wagens en 36 vrachtwagens ;

 - de bouw van nieuwe vaste tribunes met bedekte zitplaatsen.

De 200 000 m³ grondwerken in een sterk ongelijke terrein zijn 
gebalanceerd tussen uitgravingen en aanvullingen.
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