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Bouwprojecten gaan ondanks de coronacrisis zoveel mogelijk door. Zo ook de vernieuwing 

van station Almere Centrum. Voor de bouw is thuiswerken onmogelijk. Je verbouwt nu 

eenmaal geen station vanachter je beeldscherm.  

 

Zo eten de mannen (en vrouwen) hun boterhammetje op 1,5 meter van elkaar en bij voorkeur 

buiten. Het vak van bouwvakker is een fysiek beroep en werken op afstand van elkaar is vaak  

lastig. Elkaar even wat gereedschap aangeven zit er niet meer in; dat moet iedereen zelf pakken én 

ontsmetten. Of met z'n achten in een busje van en naar het werk rijden, dat kan ook niet meer. 

Desondanks vordert de vernieuwing van station Almere Centrum gestaag. Op de perrons zijn de 

oude wachtruimten verdwenen en achter de bouwschotten wordt het eerste raamwerk geplaatst. Er 

zijn ook tegenvallers. De vloertegels en de glaspanelen laten langer op zich wachten. Hierdoor 

moet er geschoven worden in de volgorde van uitvoering. Dit heeft gevolgen voor de indeling van 

de stationshal, de oplevering van de lift aan de centrumzijde en de fietsenstalling.  

 

Voortgang; uitbreiding fietsparkeren 

De lift aan de centrumzijde blijft tot september buiten gebruik. Alle liften zijn eind dit jaar weer 

beschikbaar. Tot die tijd kunnen reizigers die van de liftafhankelijk zijn gebruikmaken van de taxi 

van Transvision. De fietsenstalling west opent haar deuren met 670 nieuwe stallingsplaatsen naar 

verwachting in juli. De ingang van de nieuwe stalling ligt onder de sporen direct naast het 

busstation. Medio maart 2021 wordt gestart met de verbouwing van de grotere fietsenstalling aan 

de oostkant van het station. Een deel van de stalling blijft zolang de westelijke fietsenstalling nog 

niet gereed is in gebruik. De tijdelijke fietsenrekken voor het WTC blijven staan. De oostelijke 

stalling biedt uiteindelijk plaats  aan 2.738 fietsen. Aan het eind van dit jaar heeft station Almere 

Centrum 3.408 stallingsplaatsen tot haar beschikking. 

 

Indien reizen per trein voor jou uitsluitend mogelijk is met behulp van een lift op het station, dan kun 

je gebruik maken van een taxi van vervoersbedrijf Transvision. Deze brengt je dan naar station 

Almere Poort of Almere Buiten. Je kunt de taxi telefonisch of per mail vooraf regelen. De kosten 

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

E-mail: prorail@transvision.nl. Houd wel rekening met extra reistijd. 
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Strak in de lak 

Het dak van station Almere Centrum krijgt een flinke opknapbeurt. De overkapping wordt 

schoongemaakt en krijgt een nieuwe laklaag, in de oorspronkelijke rode kleur.  

Begin maart start schildersbedrijf ‘WEST’, in opdracht van ProRail, met het werk aan het dak. De 

bijzonder vormgegeven overkapping krijgt een duurzame behandeling. Hout en staal zien er straks 

weer uit als nieuw en zijn voor jaren weer beschermd tegen slijtage en roest. Ook het glas in de 

lichtstraten wordt vernieuwd. Wie straks naar boven kijkt, kan goed het verschil zien tussen de 

delen die al gedaan zijn en nog niet.  

 

 
 

Grote schilderklussen kenmerken zich door het gebruik van enorme hulpconstructies. Achter 

hekwerken wordt met steigers een stellage gebouwd die ervoor zorgt dat de schilders veilig en 

afgeschermd kunnen werken, zonder dat reizigers er veel hinder van ondervinden.  

In het weekend van 20 en 21 maart wordt er een steigervloer boven de sporen en de perrons 

gebouwd waardoor de schilders veilig hun werk kunnen doen. De steigerconstructie zal zich in de 

loop van de tijd geleidelijk door het station verplaatsen. Daarbij is gekozen om in drie fasen van 

west naar oost te werken.  

 

Eveneens wordt er binnenkort een begin gemaakt met de opbouw van de steigers boven het 

busstation. Op deze manier kan ook aan de buitenkant veilig en met een minimale hinder voor 

reizigers en passanten gewerkt worden. 
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Geen treinverkeer 

Week 11: zaterdag 20 en zondag 21 maart 2021          

Gedurende het gehele weekend rijden er geen treinen. Op de diverse perrons vinden er boven de 

sporen werkzaamheden plaats. 

 

Wilt u reizen met het OV?  

Kijk  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). 

 

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 08.00 uur en 18.30 uur en bij 

noodgevallen of ernstige overlast ook buiten kantoortijden. 

 

Nog even in het kort een overzicht van de werkzaamheden 

• Lift Centrumzijde buiten dienst     tot september 2021 

• Lift Mandelapleinzijde buiten dienst     vanaf april 2021 

• Start verbouwing van fietsen stalling oost    maart 2021 

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

constructie en het plaatsen van glazen puien    doorlopend 

• Opbouw steigers op de perrons, boven de sporen en  

boven het busstation voor start werkzaamheden dak   vanaf maart 2021 

• Treinvrijweekend       20 en 21 maart 2021 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marielle van den Bovenkamp 

Projectmanager 

ProRail 
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