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WONEN IN EEN AANTREKKELIJKE DERTIGERJARENWIJK

BEWONERS DACHTEN MEE OVER  
STEDENBOUWKUNDIGE OPZET EN ARCHITECTUUR 
De nieuwe woonwijk ‘Wonen in de Fortuin’ in Krommenie valt op door de ruime opzet, volop groen en voldoende 
parkeerruimte. De woningen in dertigerjarenstijl werden dan ook ontwikkeld volgens het concept ‘Ruimte geven’, waarbij 
‘ruimte’ letterlijk en figuurlijk mag worden uitgelegd. De bewoners konden hun nieuwe woning helemaal naar eigen 
wens invullen.

Tekst | Liliane Verwoolde    Beeld | Huub van 't Pad Bosch

De wijk ‘Wonen in de Fortuin’ verrees op het voormalige terrein van de For-
tuinschool in Krommenie en bestaat uit 79 koopwoningen, 6 twee-onder-één-
kapwoningen, 8 herenhuizen, 11 levensloopbestendige appartementen en 54 
eengezinswoningen. Na een openbare tender verkocht de gemeente Zaanstad 

de grond aan Thunnissen Ontwikkeling. “Het was in het staartje van de crisis”, 
vertelt Roel van Drongelen, directeur van Thunnissen. “De grondprijs speelde in 
die periode een doorslaggevende rol.” Vervolgens ontwikkelde Thunnissen – in 
samenspraak met de buurt – een plan dat door alle partijen werd gedragen.
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Langs de buitenkant van de wijk werd gekozen voor een donkerrode baksteen.
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SAMENWERKING
“Juist die aanpak past ons als een jas”, vertelt 
Van Drongelen. “We zoeken altijd de samenwer-
king met buurtbewoners en gemeentes, omdat we 
ervan overtuigd zijn dat door deze betrokkenheid 
het beste, meest duurzame eindproduct ontstaat. 
Zo zijn bijvoorbeeld – na overleg – enkele grond-
gebonden woningen vervangen door appartemen-
ten voor senioren. Daar was behoefte aan. Daar-
naast zijn we sterk in binnenstedelijke projecten 
van zo’n 50 tot 100 grondgebonden woningen.”

DERTIGERJARENSTIJL
Met deze insteek werden meerdere bijeenkomsten 
voor buurtbewoners georganiseerd. Hun mening 
over de invulling van De Fortuin – zowel over de 
stedenbouwkundige opzet en architectuur als over 
de invulling van en aansluiting op de openbare 
ruimte – was meer dan welkom. Uit vijf architec-
tuurstijlen werd gekozen voor een dertigerjarenstijl 
met baksteen in meerdere kleuren. Langs de bui-
tenkant van de wijk werd gekozen voor donker-
rood; in het hart van de wijk voor frissere kleuren. 
De appartementen werden rijk gedetailleerd, zodat 
zij aansluiten op de grondgebonden woningen.

Woonon konden zij – relaxt op de bank en in een 
beveiligde omgeving – hun nieuwe woning sa-
menstellen. Woonon toonde de aangekochte wo-
ning en fungeerde tegelijk als webwinkel met alle 
opties voor meer- en minderwerk. 24/7 konden de 
aspirant-bewoners hun woonwensen aangeven. 
Deze werden dan onmiddellijk zichtbaar, met het 
bijbehorende prijskaartje. Een badkamer inrich-
ten? Schakelmateriaal op verschillende posities? 
Eén royale slaapkamer of toch liever drie kleinere? 
Het kon allemaal.

“Woonon is software voor een efficiënt bouwpro-
ces”, vertelt Van Drongelen. “Maar de software 
ondersteunt ook bij het administratieve werk. Zo-
dra de woonwensen definitief zijn, stuurt Woonon 
deze door naar de administratie, planning en 
onderaannemers. Een groot voordeel voor alle 
partijen in het bouwproces. Zij komen nooit voor 
verrassingen te staan en fouten bij de overdracht 
zijn uitgesloten.”   ❚
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'Relaxt op de bank konden  
aspirant-bewoners hun nieuwe  
woning samenstellen, alles in een 
beveiligde omgeving'

WOONON.NL
Gedurende het gehele bouwproces – van de aan-
koop tot de oplevering van de woningen – kon-
den aspirant-bewoners rekenen op een optimale 
klantbegeleiding. Via het online klantenportaal 
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Met Woonon komt niemand voor verrassingen te staan.

De wijk valt op door de ruime opzet.


