
BIJLAGE - Opbouw Zaanse Schans 

 

Zaanse Schans 

• Donderdag 15 november 2018 

Het eindpodium wordt gebouwd op de parkeerplaats van de touringcars. Op deze 

parkeerplaats blijven ongeveer tien touringcar plekken vrij op donderdag, de vrijdag en de 

zondag.  

• Vrijdagmiddag 16 november 2018 

De NTR houdt een generale repetitie tussen 13:00 – 17:00 uur. Met name het laatste uur van 

deze repetitie zijn zij op de Zaanse Schans. Tijdens deze repetitie zijn de staten gewoon 

open. 

Vrijdagavond worden de dranghekken met aankleding geplaatst om de Schans feestelijk te 

versieren. Dit gebeurt met name ’s avonds, zodat bezoekers van de Zaanse Schans daar 

overdag zo min mogelijk van merken.  

• Zaterdag 17 november 2018 - Intocht 

De gehele Zaanse Schans is onderdeel van het evenement. Het is tussen 06.00 uur en 15.00 

uur niet mogelijk om met een voertuig bij de Zaanse Schans te komen. Op zaterdag is het 

evenement om 14.30 uur afgelopen. We streven ernaar om de Zaanse Schans vanaf 15.00 

uur weer te open voor touringcars (10 touringcars tegelijk) en vanaf 16.00 uur voor 

personenauto’s.  

Op zaterdagmiddag zullen de dranghekken weg worden gehaald. 

• Zondag 18 november 2018 

Op zondag wordt het podium afgebroken. Wij streven er naar dat de bezoekers van de 

Zaanse Schans hier weinig van merken.  

 

Parkeren bezoekers Zaanse Schans 

Veel opbouwwerkzaamheden zijn op de parkeerplaats van de Zaanse Schans, hierdoor zijn vanaf 

woensdag een deel van de parkeerplaatsen niet te gebruiken.  

• Woensdag 14 november 2018 

Voor opslag van materialen zoals de hekken, zijn 18 parkeerplaatsen van de Zaanse Schans 

nodig. Er zijn 175 parkeerplaatsen beschikbaar.  

• Donderdag 15 november 2018  

Voor de opbouw voorbereidingen zijn 38 parkeerplekken nodig van de Zaanse Schans en er 

zijn 155 parkeerplaatsen beschikbaar. 

• Vrijdag 16 november 2018 

Voor de opbouw zijn 54 plekken nodig van de Zaanse Schans en 30 plekken van het St. 

Michael college. Dit is voor de opslag van materialen, het plaatsen van een EHBO unit en het 

parkeren van opbouwcrew. Er blijven 139 parkeerplaatsen beschikbaar. 

• Zaterdag 17 november 2018   

Op zaterdag zijn alle parkeerplaatsen van de Zaanse Schans en het St. Michael college nodig 

voor de intocht. Vanaf 16.00 uur is de Zaanse Schans weer toegankelijk is voor 

personenauto's, ongeveer 130 parkeerplaatsen zijn er beschikbaar 

• Zondag 18 en maandag 19 november 2018 

Zondag en maandag zijn nog 34 parkeerplaatsen nodig. Hier staan dan nog materialen 

opgeslagen die op maandag worden opgehaald.  

 

Alternatieve parkeerplek bewoners Zaanse Schans 

Alle bewoners kunnen van 15 - 17 november parkeren op het parkeerterrein naast ZVV Zaandijk. Wilt  

u hier parkeren? Laat het ons dan weten door te mailen naar: sinterklaas@zaanstad.nl Bij dit 

parkeerterrein is een beveiliger aanwezig, die u door kan laten as u zich hiervoor heeft aangemeld.  

 

Parkeren touringcars 

• Donderdag 15 en vrijdag 16 november 2018 

De Zaanse Schans is bereikbaar voor touringcars. Er zijn 10 touringcar plekken beschikbaar, 

Dit is minder dan anders, omdat de opbouw van het podium is begonnen.  

mailto:sinterklaas@zaanstad.nl


• Zaterdag 17 november 2018 - Intocht 

De Zaanse Schans is niet bereikbaar voor touringcars van 06.00 uur - 15.00 uur. De N515 

richting de Zaanse Schans wordt afgesloten vanaf de kruising Westerdijk/N515. Ook kunnen 

er geen voertuigen vanaf Julianabrug komen, omdat de brug ook is afgesloten.  

 

Alternatieve parkeerplek touringcars 

• Zaterdag 17 november 2018 - Intocht 

Touringcars die op zaterdag naar de Zaanse Schans komen, krijgen onderweg naar de locatie 

van de intocht een routebeschrijving en kaartje mee naar de alternatieve parkeerplek. Op het 

terrein van Veldhuizen Transport (Diederik Sonoyweg 7, 1509 BR Zaandam) zijn op 17 

november maximaal 10 touringcarplekken beschikbaar. De eerste 10 touringcars die aan 

komen rijden, kunnen hier parkeren. De bezoekers voor de Zaanse Schans kunnen hier 

ruitstappen en naar de Zaanse Schans lopen. Zodra er een touringcar het terrein van 

Veldhuizen Transport af rijdt, kan de volgende touringcar er terecht.  

 

VERZOEK | Ondernemers met contacten touringcars 

Heeft u als ondernemer contact met de touringcars? Zou u hen willen informeren over de verminderde 

bereikbaarheid van de Zaanse Schans van 15-17 november 2018.  

 


