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Geachte heer, mevrouw,

Om de spooroverbouwing te realiseren werkt Hegeman Bouw & Infra van vrijdagnacht 20 juli tot en 
met zondagavond 29 juli a.s. dag en nacht op en rond het station Zaandam. Ter voorbereiding op 
deze periode werken we vanaf vandaag in diverse nachten en ook daarna worden afrondende 
werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. We plaatsen de stalen kolommen die de overbouwing zullen 
dragen, hijsen de drie delen die de overbouwing vormen in en storten het beton op het dek. Tijdens 
de werkzaamheden kunt u overlast ervaren door bijvoorbeeld geluid, licht of afsluitingen. We 
proberen dit echter zoveel mogelijk te beperken. 

Tijdelijke afsluitingen
Het fietspad en de (mindervalide) parkeerplaatsen aan de kant van het stadhuis worden van 
maandag 16 juli tot en met maandag 30 juli opnieuw tijdelijk afgesloten en ook voor voetgangers 
wordt een omleiding ingesteld. De tijdelijke trap kan niet gebruikt worden. Dit doen we om de 
veiligheid van fietsers en voetgangers te vergroten. Wij verzoeken u de omleidingsborden ter plaatse 
te volgen. Op de parkeerplaats aan de zijde van de Houtveldweg blijven de vier mindervalide 
parkeerplaatsen beschikbaar. 

Om te voorkomen dat uw auto beschadigd raakt door werkverkeer kan van maandag 9 tot en met 
maandag 30 juli niet aan de stadhuiszijde geparkeerd worden langs de weg die parallel aan het spoor 
loopt (Korte Hogendijk). 

Wijzigingen treinverkeer
In de periode dat dag en nacht gewerkt wordt is er geen treinverkeer tussen Zaandam en Uitgeest, 
de NS zet bussen in. Voor de treinen die wel rijden zijn spoorwijzigingen mogelijk. Raadpleeg voor uw 
vertrek de reisplanner www.ns.nl/reisplanner. Op het station zijn in deze periode stewards die u 
kunnen helpen.

http://www.ns.nl/reisplanner
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Werkzaamheden volgen?
Wanneer u graag wilt kijken hoe we de overbouwing maken kunt u hiervoor aan de westzijde 
(Houtveldweg) vanaf het platform bij de lift op de loopbrug terecht. Er is hier echter beperkt plaats. 
We beginnen aan de kant van de Ebbehout, daarna volgt de plaat aan de kant van het stadhuis en als 
laatste het middendeel. Op de website www.maakstationsgebied.zaanstad.nl. en op facebook 
@maak.zaanstad plaatsen we dagelijks foto’s van de voortgang. Daarnaast streven we ernaar een 
webcam te plaatsen. Ook deze beelden zullen dan via de website te bekijken zijn. 

Achtergrond
De gemeente Zaanstad, NS Stations en ProRail maken een overbouwing over het spoor bij station 
Zaandam. Hegeman Bouw & Infra voert de werkzaamheden uit. De overbouwing is een route voor 
voetgangers en fietsers die het centrum verbindt met de westzijde. De stationshal krijgt ook een 
opknapbeurt en er is ruimte voor nieuwe winkels en horeca. Tot slot komt er een fietsenstalling aan 
de Houtveldweg met plek voor circa 1400 fietsen. De bouw duurt naar verwachting tot eind 2019. 
Meer informatie vindt u op www.maakstationsgebied.zaanstad.nl of volg de laatste ontwikkelingen 
via facebook op @maak.zaanstad. 

Vragen of meer informatie?
U bent van harte welkom bij  het inloopspreekuur op donderdagen van 10 tot 11 in de keet aan de 
Houtveldweg waar we uw vragen met plezier beantwoorden. De ingang tot het bouwterrein bevindt 
zich achter de lift. 

Voor algemene vragen over het project kunt u terecht bij de gemeente Zaanstad via 14 075. Indien u 
een klacht heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Hegeman Bouw & Infra via 
het centrale telefoonnummer 0548 68 88 00. 

Met vriendelijke groet,

Karin Buiter
Omgevingsmanager

http://www.maakstationsgebied.zaanstad.nl/
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