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Onder de noemer OV SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) 
maakt ProRail komende jaren het spoor klaar voor de toekomst. Tussen Schiphol en station 
Duivendrecht wordt het spoor verbreed. Bij Almere bouwt ProRail aan beide kanten van het 
spoor geluidsschermen, leggen ze twee keersporen aan en wordt een wisselcomplex aan-
gepast. Voor aanleg van de keersporen wordt een aantal viaducten aangepast. Zo ook de 
spoorviaducten Schipbeekpad en de Charlie Chaplinweg. Binnenkort starten hier sloop- en 
heiwerkzaamheden. In deze brief leest u daar meer over. 
 
Sloop- en heiwerkzaamheden 
Spoorviaduct Schipbeekpad 

Bij de fietstunnel onder het spoorviaduct Schipbeekpad is een betonnen werkvloer voor het nieuwe 

spoorviaduct aangebracht. Een deel van de bestaande tunnelvloer wordt binnenkort verwijderd, 

zodat de nieuwe tunnel hier tegenaan gebouwd kan worden. Vervolgens plaatsen we de bekisting 

en de stalen wapening. Medio juni 2015 is de betonstort van de vloer en wanden afgerond en kan 

gestart worden met bekisten en storten van het dak. 

 
Afsluiting fiets- en voetpad Schipbeekpad/Ben Turpinpad 
Om ruimte te maken voor de werkzaamheden en om deze veilig te kunnen uitvoeren is het 
fiets- en voetpad Schipbeekpad/Ben Turpinpad tussen Randstad 23 en het Spoorbaanpad tot 
en met donderdag 1 oktober 2015 afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via 
Randstad 23 en Randstad. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. 
 
Spoorviaduct Charlie Chaplinweg 

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het spoorviaduct Charlie Chaplinweg zijn in 

volle gang.  Rond 27 mei 2015 brengen wij tijdelijke hulpdamwanden aan en aansluitend wordt van 

maandag 8 juni tot en met vrijdag 19 juni 2015 tussen 07.00 en 19.00 uur het heiwerk uitgevoerd. 

De heiwerkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. 
 
Afsluiting Charlie Chaplinweg tussen Randstaddreef – Buster Keatonstraat 
Om ruimte te maken voor de werkzaamheden en om deze veilig te kunnen uitvoeren wordt de 
Charlie Chaplinweg tussen de Randstaddreef en de Buster Keatonstraat van maandag 18 mei 
2015 tot en met vrijdag 1 april 2016 afgesloten. Automobilisten uit de woonwijk Buster Keaton-
straat, Charlie Chaplinweg, Cinemadreef en George Formbystraat kunnen gedurende de 
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afsluiting van de Charlie Chaplinweg via de Cinemadreef de wijk in- en uitrijden. Fietsers en 
voetgangers uit deze wijk worden omgeleid via Randstad 23 en Randstad.  

 
Overzicht werkzaamheden 

In onderstaand overzicht leest u de werkzaamheden die op korte termijn worden uitgevoerd. 

 

Periode Werktijden* Werkzaamheden 

Week 10 t/m 40 

2 maart t/m 1 oktober 2015 

 

 

 

07.00 uur – 19.00 uur 

(doorlopend) 

 

 

Afsluiting  fiets- en voetpad bij het 

Schipbeekpad vanwege aanpassing 

spoorviaduct. 

Week 21 t/m week 13 2016 

18 mei 2015 t/m 1 april 2016 

 

07.00  uur – 19.00 uur 

(doorlopend) 

 

Afsluiting  Charlie Chaplinweg 

vanwege aanpassing spoorviaduct. 

Week 22 

27 t/m 29 mei 2015 

 

07.00 uur – 19.00 uur 

 

 

Aanbrengen tijdelijke damwanden bij 

spoorviaduct Charlie Chaplinweg 

Week 24 en 25 

8 juni t/m 19 juni 2015 

 

07.00 uur – 19.00 uur 

(werkdag) 

 

Heiwerkzaamheden bij spoorviaduct 

Charlie Chaplinweg 

*We proberen de werkzaamheden in de aangegeven tijd af te ronden. Onvoorziene 

omstandigheden kunnen leiden tot aanpassingen van de planning. 

 

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u gratis bellen naar de afdeling 

Publiekscontacten T 0800 – 7767245**. Voor meer informatie over het project OV SAAL verwijzen 

we u naar www.prorail.nl/projecten/almere-lelystad. 

 

**Let op: tussen 22:00 uur ’s avonds en 08:00 uur ’s ochtends is Publiekscontacten alleen bereikbaar voor 

urgente zaken zoals ernstige overlast en veiligheidsrisico’s. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Anita Vesters – Valk 

Projectmanager  

 

http://www.prorail.nl/projecten/almere-lelystad

