
Gemeente Zaanstad

In Krommenie verrijst een nieuw appartementen- en 
winkelcomplex, dat het oude postkantoor op die plek 
gaat vervangen. Hier komen woningen voor senioren 
en drie commerciële ruimtes die de architectuur van 
het centrum echt afmaken. “Zowel de gemeente als 
de omwonenden zijn heel enthousiast over het plan”, 
aldus Eric van Duijkeren van projectontwikkelaar 
IdefixCapital. 

De Posterijen brengt sfeer 
van weleer terug 

Nieuwbouwbrochure 2019



“Midden in het historische centrum van 
Krommenie vlak bij de Nicolaaskerk en diverse 
monumenten verrijst binnenkort De Posterijen. 
Waar voorheen het postkantoor van Krommenie 
stond, komen drie winkelruimtes, twee studio’s en 
twintig driekamerappartementen. Je woont hier 
straks niet alleen heel sfeervol, maar bovendien 
met alle voorzieningen op loopafstand”, vertelt 
NVM-nieuwbouwspecialist Jan den Adel van 
Brantjes Makelaars uit Assendelft. 

Toen Brantjes Makelaars in contact kwam met 
de projectontwikkelaar IdefixCapital uit Assen-
delft was de grove opzet voor het complex er al. 
“Wel hebben we geadviseerd bij de optimalisatie. 
Bijvoorbeeld over het splitsen van de bedrijfs-
ruimtes en het toevoegen van extra woningen, 
wat daarmee samenhing. Maar ook bij het opti-
maliseren van de indelingen en de liggingen van 
de overdekte balkons.”

Het complex krijgt twee startersappartementen 
in de prijsklasse vanaf € 197.500. “Dat zijn 
studio’s van 71 m2. Bij de grotere driekamer-
appartementen die schommelen tussen 75 en 
90 m2 bestaat de doelgroep uit 60-plussers. Een 
groep waarvoor niet veel gebouwd wordt in 

deze regio. Van deze appartementen variëren 
de prijzen van € 275.000 tot € 319.000”, vertelt 
Den Adel. Alle appartementen beschikken 
over overdekte balkons, zogenaamde loggia’s, 
waardoor bewoners heerlijk buiten kunnen zitten, 
met toch voldoende privacy. 
 
Zowel de gemeente als de omwonenden zijn 
heel enthousiast over het plan, vertelt Eric van 
Duijkeren van IdefixCapital uit Assendelft. “Niet 
alleen omdat er woningen komen voor senioren, 
waar veel vraag naar is in Krommenie, maar 
ook omdat de woningen duurzaam gebouwd 
worden. Daarnaast zijn alle partijen blij dat met 
dit nieuwbouwplan de leegstand op deze plek 
wordt tegengegaan.” 

De woningen worden gasloos gebouwd en 
beschikken alle over vloerverwarming. Daarvoor 
wordt gebruikgemaakt van een aardwarmtepomp 
met warmte-koudeopslag, zodat in de zomer ook 
gekoeld kan worden middels de vloer. Er worden 
per appartement vier zonnepanelen op het geza-
menlijke dak geplaatst om deze installatie van 
de benodigde stroom te voorzien. “Ook de drie 
commerciële ruimtes op de begane grond worden 
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op dit verwarmingssysteem aangesloten. Deze 
winkelunits beschikken eveneens over zonnepa-
nelen”, licht Van Duijkeren toe. 

‘ De Zaanse gevels maken dit 
project echt bijzonder’

Voor het ontwerp tekende Pattynama Ahaus 
Architectuur uit Amsterdam. Deze architect liet 
zich duidelijk inspireren door de voor deze regio 
kenmerkende houten huizen en gevels. Van 
Duijkeren: “Die typisch Zaanse gevels maken dit 
project echt bijzonder en de architectuur in het 
centrum van Krommenie echt af. Al maken we hier 
geen gebruik van hout, maar van een composiet 
materiaal dat onderhoudsarm is.” 

De samenwerking tussen makelaar en ontwikke-
laar verloopt erg goed. “Ik ken Brantjes Makelaars 
vanuit het verleden en heb vaker met hen samen-
gewerkt. Onze samenwerking verloopt dan ook 
voorspoedig. Dat komt ook door de deskundigheid 
van de medewerkers, die verder kijken dan alleen 
het verkopen van appartementen. Zo denken ze 
ook heel actief mee bij het tot stand komen van 
de splitsingsakte en allerlei vastgoedgerelateerde 
zaken”, vertelt Van Duijkeren. 

Den Adel sluit zich hier volledig bij aan en vertelt 
dat zijn kantoor niet de enige lokale partij is die bij 
dit project betrokken is. “Zo gaat een lokale 
aannemer – Van der Gragt – het complex bouwen. 
Daarnaast zijn ook de keukenleverancier en de 
leverancier van het sanitair en de tegels gevestigd 
in het dorp. Die herkenbaarheid is ook leuk voor 
deze doelgroep.” 

De belangstelling voor het complex is overwel-
digend. “Tijdens de start verkoop bijeenkomst 
werden tweehonderd brochures overhandigd. We 
hebben de woningen dan ook moeten toewijzen, 
want alles was ruim overtekend. Ook de winkel-
ruimtes zijn verkocht”, vertelt Van Duijkeren. De 
voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels in 
volle gang. Het oude postkantoor is gesloopt en 
na archeologisch onderzoek kan de bouw in het 
eerste kwartaal van 2019 starten. In de zomer 
van 2020 moet het project zijn voltooid. 
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Over het project De Posterijen

Midden in het historische centrum van 
Krommenie realiseert IdefixCapital een complex 
met appartementen en winkels luisterend naar 
de naam De Posterijen. En dat is niet voor 
niets, voorheen stond hier een postkantoor dat 
al geruime tijd leeg stond. Het complex krijgt 
twee studio’s van 71 m2 in de prijsklasse vanaf 
€ 197.500. De 20 grotere driekamerapparte-
menten met woonoppervlaktes van 75 tot 90 m2 
hebben een oudere doelgroep. Van deze appar-
tementen variëren de prijzen van € 275.000 tot 

€ 319.000. De ligging van het complex midden 
in het centrum van Krommenie is ideaal. Niet 
alleen ten opzichte van openbaar vervoer, maar 
ook qua voorzieningen. Architect Pattynama 
Ahaus Architectuur uit Amsterdam tekende voor 
het opmerkelijke ontwerp met gevels die doen 
denken aan huizen van weleer uit de Zaanstreek. 
De bouw van het complex start in het eerste 
kwartaal van 2019. In de zomer van 2020 moet 
het project zijn voltooid. 

“Zowel de gemeente als de omwonenden zijn 
heel enthousiast over het plan”, vertelt Eric van 
Duijkeren (links).

Jan den Adel (rechts): “Je woont hier straks niet 
alleen heel sfeervol, maar bovendien met alle 
voorzieningen op loopafstand.”


