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Binnenkort gaat ProRail starten met de aanleg van de nieuwe westelijke toegang van station 

Naarden – Bussum. Samen met de gemeente Gooise meren en de Nederlandse Spoorwegen 

wordt er al langere tijd gewerkt aan het station en de omgeving. In juni 2022 willen we de 

vernieuwde toegang openen. In deze brief geven wij informatie over de komende werkzaamheden, 

zodat u weet wat u kunt verwachten.  

 

P+R terrein 

Sinds eind juli  is het nieuwe P+R terrein in gebruik genomen en is het oude P+R terrein buiten 

gebruik gesteld. Het nieuwe P&R terrein heeft voldoende parkeergelegenheid voor de bezoekers 

van de lokale ondernemers. Het oude terrein zal opnieuw ingericht gaan worden.  

 

Vernieuwing van de westelijke toegang 

Aannemer Reimert gaat vanaf oktober 2021 aan het werk tot juni 2022. De oude fietsenstalling met 

900 fietsparkeerplaatsen wordt verplaatst en er komen 600 extra plekken bij. Er wordt een nieuw 

parkje aangelegd met groenvoorzieningen en ondergronds worden rioleringen en leidingen verlegd 

en vernieuwd. Bij de Parallelweg en  Slochterenlaan wordt de straat aangepast en aangesloten op 

de vernieuwde toegangsweg van het station. Er komt een Kiss & Ride strook, een nieuw voorplein 

en een opgang naar het perron.  

 

De planning voor de komende tijd 

Aannemer Reimert start halverwege oktober met de inrichting van het bouwdepot en ketenterrein. 

Tot eind oktober zullen er op de bouwplaats geen grote werkzaamheden verricht worden. Wel gaat 

netbeheerder Liander in de eerste week van oktober beginnen het verleggen van de kabels. 

 

De eerste werkzaamheden van aannemer Reimert zullen bestaan uit het opnemen van de 

bestaande situatie van de Parallelweg waarna rioolwerkzaamheden volgen. De Parallelweg wordt 

hiervoor tijdelijk afgesloten. Door middel van bebording zal er een tijdelijke omleidingssroute 

worden aangegeven. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

     2/2 

   

 
 

Vooruitblik    

• Verleggen van kabels door Liander   begin oktober 2021 

• Werkzaamheden aan de Parallelweg (1e fase) eind oktober 2021 

• Overige werkzaamheden     van november 2021 tot juni 2022 

• Ingebruikname westelijke toegang   juni 2022 

  

Wat merkt u ervan? 

Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder ervaren. 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. 

 
Spoorwerk in uw buurt 

Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u de werkzaamheden in uw buurt zien. Ook kunt u een 

automatische mail ontvangen wanneer wij bij u aan het werk gaan. Ga hiervoor naar  

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

 

Heeft u vragen? 

Neem dan 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 

Regiodirecteur 
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