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Geachte heer, mevrouw,

Van donderdagnacht 11 mei tot zondagnacht 13 mei en van zaterdagnacht 19 mei tot 
dinsdagmorgen 22 mei wordt om de spooroverbouwing te realiseren  continue gewerkt op en rond 
het station Zaandam. In de voorgaande perioden worden in een aantal nachten voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden kunt u enige overlast ervaren door 
bijvoorbeeld geluid. 

Het fietspad en de (mindervalide) parkeerplaatsen aan de kant van het stadhuis worden van 14 tot 
25 mei tijdelijk afgesloten en ook voor voetgangers wordt een omleiding ingesteld. Door middel van 
borden wordt aangegeven welke route u kunt volgen. We doen onze uiterste best eventuele hinder 
te beperken en we rekenen op uw begrip. 

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. 

Contact
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 en Infra via 
het centrale telefoonnummer 0548 68 88 88. 

Met vriendelijke groet,

Karin Buiter
Omgevingsmanager

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