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Aankomende werkzaamheden 

Geachte, heer, mevrouw, 

Hegeman Bouw & Infra werkt mee aan de realisatie van de spooroverbouwing inclusief 

fietsenstalling aan de Houtveldweg. Met deze brief willen wij u informeren over de komende 

werkzaamheden op en rond station Zaandam. De werkzaamheden kunnen voor hinder en overlast 

zorgen. Wij begrijpen dat dit vervelend is. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te 

beperken. 

 

Overzicht aankomende werkzaamheden 

Week 38 Vanaf 17 september is de tijdelijke lift in gebruik genomen. De tijdelijke lift is 

te bereiken via een veilige route door de bouwplaats. De omleidingsroute is 

afgebakend met bouwhekken en wordt ter plaatse aangegeven met borden.  

Week 39               Palen boren nabij de gevel van de roltrappen aan de Houtveldweg. Deze 

dienen ter voorbereiding op de nieuwe lift. Medio februari 2019 wordt de 

nieuwe lift in gebruik genomen.  

Week 39-52 Bouwen aan de winkelcasco’s op de overbouwing. Plaatsen van buiten- en 

binnenwanden, daken en gevelbekleding. 

Week 45-47        Palen plaatsen ter voorbereiding op de nieuwe fietsenstalling.  

Week 49               Van 8 tot 10 december 2018 is er een gedeeltelijke buitendienststelling van 

een aantal sporen i.v.m werkzaamheden elders op het baantraject. Deze 

buitendienststelling wordt gebruikt om werkzaamheden te verrichten aan de  

Kiosk en op het perron. Nadere informatie hierover volgt nog.  

 

Achtergrond 

De gemeente Zaanstad, NS Stations en ProRail maken een spooroverbouwing over het spoor bij 

station Zaandam. Hegeman Bouw & Infra voert de werkzaamheden uit. De spooroverbouwing is een 

route voor voetgangers en fietsers die het centrum verbindt met de westzijde van de stad. Daarnaast 

krijgt ook de stationshal een opknapbeurt en komt er 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. 
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Vragen of meer informatie? 

U bent van harte welkom bij  het inloopspreekuur op donderdagen van 10 tot 11 uur in de keet aan 

de Houtveldweg. 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, 

 

Mathieu Verberne  Sanne van Straten   

Omgevingsmanager  Assisitent-omgevingsmanager  
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