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Betreft 

Werkzaamheden 6 tot 10 december 2018  

 

Geachte, heer, mevrouw, 

 

Hegeman Bouw & Infra realiseert de spooroverbouwing inclusief fietsenstalling aan de Houtveldweg. 

Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden van zaterdag 8 

tot maandag 10 december 2018. De werkzaamheden zijn nodig voor het aanpassen van de 

stationshal en sluiten aan op een reeds geplande gedeeltelijke buitendienststellingen van de sporen 

in de richting van Alkmaar. Voor de werkzaamheden zijn enkele afsluitingen en omleidingen nodig. 

Wij begrijpen dat dit vervelend is. Uiteraard proberen we de overlast zo veel mogelijk te beperken. 

 

Werkzaamheden 

Tijdens de werkzaamheden slopen wij een gedeelte van het betondek aan de achterzijde van de 

stationshal (ter hoogte van de Kiosk) en verrichten we werkzaamheden aan de bovenleiding. Tussen 

het spoor en het betondek plaatsen we een werksteiger voor de opvang van het bouw- en slooppuin. 

In verband met deze werkzaamheden rijden in dit weekend minder of geen treinen. Wilt u reizen 

met de trein? 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). 

 

Trap en fietspad Korte Hogendijk dicht vanaf 6 december  

Op donderdag 6 december starten wij met de voorbereiding voor bovengenoemde werkzaamheden. 

In de periode van donderdag 6 tot maandag 10 december 2018 is het fietspad en de trap aan de 

Korte Hogendijk niet toegankelijk. Dit doen wij om de veiligheid van fietsers en voetgangers te 

vergroten. De omleidingen staat ter plekke aangegeven met borden. De invalideparkeerplaatsen aan 

de zijde van de Houtveldweg zijn permanent verplaatst naar het busstation. 

 

Achtergrond 

De gemeente Zaanstad, NS Stations, ProRail en de Vervoerregio  Amsterdam 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. 

 

 

http://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  

 

 

 


