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Binnenkort werken wij een aantal dagen en nachten in en om station Almere Centrum. In deze brief geven wij 

informatie over deze werkzaamheden, zodat u weet wat u kunt verwachten.  

 

Geen treinverkeer 

In het weekend van 29 en 30 mei 2021 rijden er geen treinen. Het hele weekend werken er diverse aannemers 

rondom het station, direct onder het dak en boven de sporen. Na dit weekend rijden de treinen weer, maar zijn 

er aanvullende nachtelijke werkzaamheden rondom het stationgebouw. 

 

Hinder door werkzaamheden 

Omdat u dicht bij het station woont, kunt u hinder ervaren van de werkzaamheden. Onze mensen proberen 

daar zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar enige hinder kunnen we niet voorkomen. Wij houden u 

graag op de hoogte van onze werkzaamheden, zodat u weet wat u kunt verwachten. 

 

Overzicht van de werkzaamheden 

Waar?  Wanneer?  Wat? Mate van 

hinder 

Stationshal 

Fietsenstallingen 

 

Treinvrij weekend 

Zaterdagochtend 29 mei 02:30 

tot maandag 31 mei 05:00 uur 

(aaneengesloten). 

Technische installatie  

Frame lift plaatsen 

Sloopwerkzaamheden 

Plaatsen van buispalen 

Schilderwerkzaamheden 

Beperkt tot geen 

hinder 

In het station 

perron 1 – 2 

 

De nachten vanaf maandag/dinsdag 31 

mei t/m donderdag/vrijdag 4 juni  

 

Plaatsen hulpconstructies 

Opbouw van steigers 

Geluid 

Buiten het 

station 

Noordgevel 

(Loetje zijde) 

De nachten van zondag/maandag 6 juni 

t/m donderdag/vrijdag 11 juni  

Werktijden van 21:00 uur t/m 05:00 uur 

Plaatsen hulpconstructies 

Opbouw van steigers 

Geluid 

 
Voortgang 

De vernieuwing van station Almere Centrum vordert stap voor stap. Zoals eerder gemeld zijn er enkele 

tegenvallers. Door leveringsproblemen van grondstoffen is de levering van de vloertegels en glaspanelen 

vertraagd. Hierdoor is er geschoven met de volgorde van de uitvoering. En dat heeft weer gevolgen voor de 

logistiek en de oplevering van bijvoorbeeld de fietsenstalling. 
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‘Kijk eens omhoog’ 

De oplettende bezoeker ziet ook vorderingen. De meest in het oogspringende verandering is het plafond van 

het station. In de derde week van maart 2021 is de schilder gestart met het werk aan het frame en het dak. De 

bijzonder vormgegeven overkapping krijgt een duurzame behandeling. Wie naar boven kijkt, kan goed het 

verschil zien tussen de delen die al wel en nog niet gedaan zijn. Inmiddels is het glas in de lichtstraten 

vernieuwd; het frame ziet er weer uit als nieuw en is weer voor jaren beschermd tegen slijtage en roest. 

 

 
 

De planning voor de komende tijd 

In het bovengenoemd werkweekend wordt er zowel IN als BUITEN het stationsgebouw gewerkt. 

 

IN het station 

Daar brengt de aannemer het stalen frame van de liftschacht op zijn plaats. Dat gebeurt vanaf het perron met 

behulp van verschillende kranen. Verder gaat hij door met het slopen van de betonnen opbouw. Ondertussen 

wordt het eerste deel van de wandtegels van de centrale trapopgang vervangen door de nieuwe friswitte 

tegels. 

In de wereld van de bouw krijgen machines vaak een naam. In dit weekend wordt naast ander groot materieel 

de ‘Buffel’ ingezet. Zoals de naam doet vermoeden wil de schilder hiermee in een korte tijd veel werk verzetten. 

De schilder schuift de eerder aangebrachte werkvloer onder het dak door naar het middendeel van het station 

en wil dit weekend met de ‘Buffel’ grote delen van het frame onder handen nemen. 

 

BUITEN het station 

Fietsenstalling West opent naar verwachting in juli. In het werkweekend worden installatie-werkzaamheden 

uitgevoerd. In de oostelijke fietsenstalling is men kortgeleden gestart en staan de werkzaamheden nog in het 

teken van slopen en buispalen plaatsen.  

 

Om het schilderen aan de buitenkant van het gebouw mogelijk te maken is er na het werkweekend nog een 

aantal nachten ingepland. In deze nachten worden er hulpconstructies opgebouwd. Deze constructies zorgen 

ervoor dat de schilders veilig en afgeschermd kunnen werken. De opbouw van de steigers is voor de directe 

omgeving een hinderlijke klus gebleken en met name omdat het werk in de nacht moet worden uitgevoerd. De 

werkzaamheden kunnen niet stiller gedaan worden en vanwege de veiligheid van de reizigers niet overdag 

uitgevoerd worden. Bij het opbouwen van een steiger moeten de ijzeren klemmen goed vastgezet worden en 

het risico op naar beneden vallende onderdelen is daarbij groot. Het gevolg daarvan is dat de werkzaamheden 

in de nachtelijke uren plaatsvinden. De gemeente heeft hiervoor een vergunning afgegeven.  

Bovenstaande redenen maken het voor de omgeving niet minder hinderlijk. Daarom proberen onze mensen 

zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving, door bijvoorbeeld de werkzaamheden binnen de 

gemaakte afspraken en tijden (liefst eerder) af te ronden en de omwonenden tijdig te informeren. 
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Vooruitblik: 

• Werkzaamheden op de perrons en in de hal; werk aan fundering en  

constructie en het plaatsen van glazen puien   doorlopend  

• Ingebruikname fietsenstalling West    juli 2021 

• Lift Centrumzijde buiten dienst     tot september 2021 

• Lift Mandelapleinzijde buiten dienst    tot december 2021 

• Volgende treinvrijweekenden     14 t/m 16 augustus 2021 

        09 t/m 11 oktober 2021 

• Ingebruikname fietsenstalling Oost    maart 2022 

  

Gevolgen voor het treinverkeer 

Tijdens de werkzaamheden in het weekend van vrijdag op zaterdag 28/29 mei tot maandagochtend 31 mei 

rijden er bussen in plaats van treinen.  

Wilt u reizen met het OV? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een 

reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut). 

 

Indien reizen per trein voor u uitsluitend mogelijk is met behulp van een lift op het station, dan kunt u gebruik 

maken van een taxi van vervoersbedrijf Transvision. Deze brengt u dan naar station Almere Poort of Almere 

Buiten. U kunt de taxi telefonisch of per mail vooraf regelen. De kostenworden vergoed.  

Telefonisch: 010- 3035744 of via NS Klantenservice 030-235 78 22. 

E-mail: prorail@transvision.nl. Houd wel rekening met extra reistijd. 

 

Spoorwerk in uw buurt 

Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer wij bij u in de buurt werken. Ook kunt u een automatische 

mail ontvangen. Ga naar https://mijnprorail.prorail.nl/ om u voor deze e-mailservice aan te melden. 

 

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. 

 

Marielle van den Bovenkamp 

Projectmanager 

ProRail 
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