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Betreft 

Werkzaamheden verbindingsdek en lift 

 

Geachte, heer, mevrouw, 

 

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

Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden tussen half januari 2019 en half mei 

2019. Tijdens deze periode bouwen we aan een verbindingsdek tussen het Stadhuisplein en de 

spooroverbouwing en plaatsen wij een permanente lift aan de Houtveldweg. De werkzaamheden 

zorgen voor hinder. Wij begrijpen dat dit vervelend is. Uiteraard proberen we dit zo veel mogelijk te 

beperken.    

 

Permanente lift  

Half januari plaatsen wij een permanente lift aan de Houtveldweg. Om de veiligheid te vergroten zijn 

de trap en roltrap beperkt toegankelijk. Verkeersregelaars zijn ter plaatse aanwezig om u te 

begeleiden.  

 

Werkzaamheden voor verbindingsdek  

Vanaf half januari 2019 starten de voorbereidende werkzaamheden en verwijderen wij de trap aan 

de Korte Hogendijk. De werkzaamheden bestaan verder uit het boren van palen, het aanbrengen van 

de fundering en het stalen dek en de afwerking van de verbinding. De werkzaamheden duren tot 

begin mei 2019. 

 

Trap Korte Hogendijk verwijderd vanaf half januari   

Dit is nodig voor het verrichten van de werkzaamheden voor het verbindingsdek. Wij verzoeken u de 

omleidingsborden ter plaatse te volgen. Wij plaatsen een  tijdelijke trap terug zodra de 

werkzaamheden dit toelaten, naar verwachting begin mei 2019. Nadere informatie volgt zodra er 

meer bekend is.  

 

Fietsers en kiss and ride 

Het snelfietspad onder het station en de Houtveldtunnel blijven toegankelijk. Kiss & ride aan de Korte 

Hogendijk is niet mogelijk tijdens de werkzaamheden. U kunt gebruik maken van de kiss & ride aan 

de Stationsstraat. Zie bijgaande tekening voor de afsluiting en omleiding.    
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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. 

 

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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