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Station Lelystad Centrum krijgt een flinke opknapbeurt. De overkapping wordt schoongemaakt en 

krijgt een nieuwe laklaag. Ook de technische installatie van de lift wordt vervangen. Met deze brief 

vertellen wij u welke werkzaamheden er komende maanden in station Lelystad Centrum worden 

uitgevoerd. 

 

In de derde week van januari 2021 is in opdracht van ProRail met het werk aan het dak gestart. 

De bijzonder vormgegeven overkapping krijgt een duurzame behandeling door medewerkers 

van schildersbedrijf ‘Holland’. 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. De werkzaamheden aan het station gaan ongeveer 1,5 jaar duren. 

 

‘Straks alles weer strak in de lak’ 
 

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

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

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

het spoor schilderen kunnen er meestal geen of minder treinen rijden. Daarom doen we die klussen 

vaak in het weekend. De eventuele hinder op looproutes proberen wij zo veel mogelijk te beperken. 
De steigerconstructie zal zich geleidelijk door het station verplaatsen. Daarbij is gekozen om van 

zuid naar noord te werken.  

 

Lift perron 3-4 buiten gebruik 

Vernieuwing technisch installatie van 22 februari  tot en met 14 mei 2021 

De levensduur van de technische installatie van de lift naar perron 3-4 loopt ten einde. De installatie 

moet dus vervangen worden. Tijdens de werkzaamheden is de lift buiten gebruik.  

Tot 14 mei 2021 is de aannemer voor de lift bezig met het vervangen van de technische installatie. 

Hiervoor is een beperkt werkgebied in de hal en op het perron afgezet. 

 

Indien reizen per trein voor u uitsluitend mogelijk is met behulp van de lift op perron 3-4 kunt u 

gebruik maken van een taxi van Transvison. 
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U kunt in- en uitstappen op station Almere Oostvaarders, Dronten of Zwolle om vanaf daar verder 

te reizen.  

U kunt de taxi bestellen via NS Klantenservice, bereikbaar op telefoonnummer 030- 235 78 22. 

Houdt wel rekening met extra reistijd tussen de 30 en 60 minuten. 

 

Beperkt of geen treinverkeer 

Week 03         23 en 24 januari 2021  

Week 05         06 en 07 februari 2021    

Week 11         20 en 21 maart 2021          

Week 21         29 en 30 mei 2021              

Week 27         10 en 11 juli 2021               

Week 28         17 en 18 juli 2021               

Week 32         14 en 15 augustus 2021       

Week 42         30 en 31 oktober 2021      

Bovenstaande weekenden rijden er beperkt tot geen treinen gedurende het gehele weekend. Op 

de diverse perrons worden dan stellingen verplaatst en vinden er boven de sporen (herstel) 

werkzaamheden plaats.  

 

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). 

 

Bouwkeet 

Om de werkzaamheden te coördineren is een klein bouwterrein ingericht. Het terrein bestaat, uit 

een bouwkeet, een toilettenblok en een materiaalcontainer, op een door de gemeente Lelystad 

aangewezen locatie. Vanuit deze locatie worden alle werkzaamheden gecoördineerd.  

 

 
 

 

Omgevingshinder 

Omdat u dicht langs het spoor woont, kunt u overlast ervaren van de werkzaamheden. Zo kunt u 

tijdens de werkzaamheden geluid- en lichthinder ervaren. Voor de bewoners die dicht bij de 

bouwkeet wonen kan de overlast bestaan uit extra werkverkeer.  

 

http://www.ns.nl/
http://www.9292.nl/
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En dan nog…  

De gemeente, ProRail en NS zijn volop in gesprek over de uitbreiding en verbetering van de 

fietsenstallingen onder de sporen en op De Botter. Zodra daar meer over bekend is laten wij dat 

weten. 

 

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 08.00 uur en 18.30 uur en bij 

noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harro Homan 

Directeur Regio Randstad Noord 

ProRail 

http://www.prorail.nl/spoorwerk
https://mijnprorail.prorail.nl/
http://www.prorail.nl/contact

