
 

Bereikbaarheid stadhuis Zaanstad 

Hoe kan ik het stadhuis bereiken? 

Het bezoekadres van het stadhuis is: 

Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam 

U kunt het stadhuis op verschillende manieren bereiken: 

Openbaar vervoer 

Het stadhuis is goed met het openbaar vervoer te bereiken: 

 Trein 

Het NS station ligt direct naast het stadhuis aan de oostelijke kant. Met borden wordt 

de looproute aangegeven. 

 Bus 

Het busstation ligt onder het stadhuis. Vanuit het busstation kunt u de lift of roltrap 

nemen om bij het Stadhuisplein te komen. 

website - 9292 - reisinformatie stadhuis 

Fiets 

U kunt uw fiets stallen in de fietsenstalling op het Noordschebos of in het Fietsenpakhuis. 

Andere mogelijkheden zijn te vinden op de fietskaart. 

website - Geo informatie - overzichtskaart fietsenstallingen centrumgebied Zaandam 

Auto 

Uw auto kan onder andere geparkeerd worden in parkeergarage Q-park de Hermitage. Dit is 

een betaalde parkeerfaciliteit in het centrum van Zaandam. Vanuit de parkeergarage neemt u 

de lift of roltrap en loopt u richting het station. Het stadhuis zit aan uw rechterkant. 
 

Een tweede parkeeroptie is het adres Ebbehout, Zaandam in de navigatie leidt dit u naar de 

parkeerplaats bij Deen supermarkt die goedkoper is dan de parkeergarage Hermitage en 

ongeveer net zo lang lopen.  

 

website - Google Maps - routeplanner stadhuis 

Slecht ter been 

Als u slecht ter been bent zijn er verschillende mogelijkheden: 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/597457
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/597465
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/597480


 Korte Hogendijk: vanaf de Provincialeweg de afslag nemen tussen het hoofdkantoor 

van AH en de Icoon, u volgt deze weg richting ingang station. Tegen het stadhuis aan 

vindt u twee gehandicaptenparkeerplaatsen. U mag hier maximaal drie uur parkeren 

door gebruik te maken van uw gehandicaptenparkeerkaart en een parkeerschijf. Een 

parkeerschijf kost ongeveer €1,- en is te koop bij bijvoorbeeld winkels voor 

autotoebehoren, benzinestations en krantenwinkels. 

Ook zijn er twee betaald parkeren plaatsen. U kunt hier alleen belparkeren. De code is 

75021. 

U belt aan bij de deur -naast de trap richting het station-. U wordt opgehaald door een 

gastvrouw. 

 parkeergarage Q-park de Hermitage. 

 Westerwatering: aan de westkant van het station vindt u 2 

gehandicaptenparkeerplaatsen. U moet het station doorkruisen. 

 Noordschebos: bij de taxistandplaatsen vindt u 2 gehandicaptenparkeerplaatsen. U 

kunt het stadhuis vervolgens bereiken langs de fietsenstalling richting hotel Inntel 

 
 

 


