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In opdracht van ProRail krijgt station Almere Oostvaarders een opknapbeurt. De werkzaamheden starten 

17 augustus en duren tot en met 12 november 2020.  

 

Wat gaat er gebeuren? 

Venko Schilderwerken BV start op 10 augustus met het inrichten van een klein bouwterrein aan de 

voorzijde (Ambonstraat) van het station. Vanaf 17 augustus beginnen de werkzaamheden in het station. 

Zo worden hekwerken vernieuwd en vinden er reparaties aan het tegelwerk plaats in de tunnel en de 

trapopgangen naar spoor 1-2 en 3-4.   

Gedurende de werkzaamheden kunnen de reizigers hinder ondervinden, doordat op het perron de trapopgang 

is versmald vanwege het plaatsen van een tijdelijke leuning. Ook kunnen vaste looproutes tijdelijk wijzigen.  

De werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen van 07.00 tot 18.00 uur. Doordat een aantal 

werkzaamheden boven looproutes worden uitgevoerd, zijn deze naar de nachtelijke uren verplaatst. Het kan 

dan voorkomen dat er gedeelten zijn afgesloten. Dit om te voorkomen dat er tijdens reinigingswerkzaamheden 

water op omstanders terecht komt. Deze werkzaamheden blijven beperkt en geven weinig tot geen 

geluidsoverlast. 

 

Hinder 

Voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen rijden de vrachtwagens via de straten Evenaar en Ambonstraat. 

Dit kan voor enige extra verkeersdrukte in uw buurt zorgen. We begrijpen dat dit voor de omgeving vervelend 

en hinderlijk kan zijn. Daarom proberen onze mensen zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving, 

zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden binnen de gemaakte afspraken af te ronden en de omwonenden tijdig te 

informeren. 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 - 776 72 45 

(gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk 

ook buiten kantoortijden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harro Homan 

Regio directeur ProRail 

 


