1

Herziening Grondexploitatie
Woningbouw op de sportcomplexen Provily en Slibkuil

1
Juli 2013 Herziening grondexploitatie Woningbouw op de sportcomplexen Provily en Slibkuil

2

INHOUD
Deel 1 Ontwikkelplan (Openbaar)
1.

Inleiding

2.

Referentiekader voor het ontwikkelplan
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.7

3.

Woonvisie Zaans Mozaïek 2008-2020,
De Ruimtelijke Structuurvisie ‘Zichtbaar Zaans’
Gebiedstypering Provily en Slibkuil
Richtlijnen en aanbevelingen voor het woningprogramma
Stedenbouwkundig plan voor Provily en Slibkuil
Locatie en omgeving
Uitgangspunten transformatie Provily en Slibkuil
Waterhuishouding
Voorzieningen

Bijlagen deel 1
Bijlage 1
Bijlage 2

Kaart ontwikkelplan (ruimtelijk referentiekader)
Referentiebeelden wonen

Deel 2

na deel 1 vanaf blz. 11
(geheim op grond van artikel 10 lid 2 sub b van de wet Openbaarheid van bestuur)

2
Juli 2013 Herziening grondexploitatie Woningbouw op de sportcomplexen Provily en Slibkuil

3

Deel 1
1.

Inleiding

Bij de actualisatie van de grondexploitatie ‘Woningbouw op de sportcomplexen Provily en Slibkuil’
(verder genoemd: grondexploitatie Provily/Slibkuil) is begin 2012 vastgesteld dat het resultaat op
eindwaarde meer dan € 500.000 afweek van de vastgestelde grondexploitatie. Hierover is in het
Meerjarenperspectief Grondzaken 12.1 (MPG) gerapporteerd. Volgens artikel 5b lid 7a van de
Financiële Verordening moet de grondexploitatie in dat geval worden herzien. De raad beslist
hierover op voorstel van het college van B&W.
Deze grondexploitatie is gericht op de herontwikkeling van het noordelijk deel van sportcomplex
Provily en sportcomplex Slibkuil. Hiermee kan de gemeente belangrijke ambities realiseren voor de
stad en voor de wijken Krommenie en Assendelft in het bijzonder.
In Krommenie kan op de vrijkomende locaties van Provily en Slibkuil een mooie nieuwe woonbuurt
worden gebouwd. Er ligt hier een kans om woningaanbod te creëren dat aantrekkelijk is voor
woonconsumenten in het hogere marktsegment, woonconsumenten die Zaanstad nu nauwelijks kan
binden. Voor Saendelft zullen de nieuwe sportvoorzieningen in de Omzoom bijdragen aan de
samenlevingsopbouw van de wijk. De sport in Zaanstad noord krijgt een kwaliteitsimpuls door
nieuwe sportvoorzieningen in de Omzoom aan te leggen. Op de bestaande sportparken zullen zowel
Sporting Krommenie op Provily zuid als SVA in Assendelft profiteren van de modernisering van hun
complexen.
Voor de herziening zijn de uitgangspunten voor het ruimtelijk plan voor de locatie Provily en Slibkuil
in tact gelaten. Uitgangspunt blijft om op deze locatie speciale woonmilieus bij water te realiseren.
Het woningprogramma is hierop meer toegesneden. In vergelijking tot de eerder vastgestelde
grondexploitatie is dit een belangrijke herziening. Aan de kostenkant zijn alle onderdelen onderzocht
op besparingsmogelijkheden. De gevonden besparingsmogelijkheden zijn in de nieuwe
grondexploitatie verwerkt.
Programmatisch zijn de volgende keuzes voor de herziening gemaakt:
• Inzetten op en vasthouden aan kwaliteit
Door de ligging aan de groene en waterrijke westrand van Krommenie kan het project zich
onderscheiden van een gewone nieuwbouwwijk. Binnen het project zijn de kernkwaliteiten ruimte,
uitzicht, privacy, groen en water. Het is de opgave deze kwaliteiten optimaal te benutten en te
bewaken.
• Verschil maken, waar verschil is
Het terrein Provily Slibkuil is ongeveer 12 hectare groot. Niet elk deel van de locatie heeft dezelfde
kwaliteit en opbrengstpotentie. De groene noordwestrand en de kavels rond het parkje zijn het
aantrekkelijkst gelegen. Deze kavels hebben een grotere opbrengstpotentie dan de plandelen, die
direct aan het voetbalcomplex of de bestaande bebouwing grenzen. Dit verschil is relevant voor de
uitwerking van het woningprogramma.
• Het visitekaartje afgeven bij de start
Door te starten met de uitgifte van vrije kavels in de noordwestrand van de Slibkuil kan het
projectgebied zijn visitekaartje afgeven. Het terrein, de Slibkuil, is fysiek goed te scheiden van
Provily.
• Ruimte en tijd maken om te kunnen faseren
Het woonprogramma hoeft niet in één keer op de markt te worden gebracht. Het plangebied kan in
delen bouwrijp worden gemaakt. Door de projectontwikkeling te faseren kan flexibel ingespeeld
worden op de woningmarkt.
•

Keuzemogelijkheden bieden aan kopers
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Er worden deelgebieden onderscheiden met een eigen woonprogramma, typologie, segmentering
en prijsstelling. Kopers kunnen kiezen uit verschillende woonsferen, zoals wonen aan het water met
vrij uitzicht en wonen aan het park. Zo wordt voorkomen dat de verschillende plandelen elkaars
concurrenten zijn. De ontwikkeling van het gebied richt zich op zowel Particulier Opdrachtgeverschap
(PO) als projectmatige ontwikkeling;

2.

Referentiekader voor het ontwikkelplan

De Woonvisie 2008-2020 ‘Zaans Mozaïek’, is een belangrijk beleidskader voor de herontwikkeling
van Provily en Slibkuil. De ruimtelijke structuurschets ‘Dansen op het veen’ wijst het gebied in 2005
aan als een zoeklocatie. In 2012 bevestigt de Structuurvisie ‘Zichtbaar Zaans’ dat de locatie kansen
biedt bij het toevoegen van speciale woonmilieus aan de stad.
2.1

Woonvisie Zaans Mozaïek 2008-2020

In de Woonvisie 2008-2020 ‘Zaans Mozaïek: een vitale stad in een metropoolregio’ heeft Zaanstad
een nieuwe koers genomen. Eerder was het woonbeleid gericht op kwantiteit: hoge productie om
het woningtekort te verminderen. Het sturen op kwantiteit geeft geen antwoord op de uitdaging
voor Zaanstad om een vitale stad en kern in de metropool met Amsterdam te worden. Naast
Amsterdam en Rotterdam behoort Zaanstad tot de gemeenten met het grootste aandeel sociale
woningen in de woonbebouwing. Daarbij krijgt Zaanstad te maken met een veranderende
samenstelling van de bevolking door verkleuring, vergrijzing, ontgroening en individualisering. Het
woningaanbod en de trends in de bevolkingssamenstelling kunnen het welvaartsniveau en het
economisch draagvlak voor de voorzieningen beperken. Het doel is deze tendens te keren. Juist om
de belangen van lagere inkomens te waarborgen, moet Zaanstad een stad zijn, waar het ook voor
midden- en hogere inkomensgroepen goed toeven is.
Een aantrekkelijk woonmilieu met een gedifferentieerd woningaanbod is een belangrijke
vestigingsfactor. Vanuit de kracht van de stad is daarom een fundamentele omslag in denken en
handelen vereist, waarbij de focus verandert van uitbreiding naar transformatie en van kwantiteit naar
kwaliteit. Zaanstad wil zich als een aantrekkelijke woon- en werkstad profileren met karakteristieke
woonmilieus in een waterrijk landschap en met een imposant industrieel erfgoed. De strategische
doelstelling van de woonvisie is daarom gericht op het benutten en versterken van de
verscheidenheid in bevolkingssamenstelling en woonmilieus. Dit beeld van de samenleving gaat uit
van de kracht van de specifieke identiteit van Zaanstad: het Zaans Mozaïek.
Hierbij horen beleidsopgaven die de richting aangeven van het ‘Zaans Mozaïek’ en in de opgave
voor Provily/Slibkuil zijn verwerkt:
- Door sterker te sturen op kwaliteit en gedifferentieerde woonmilieus kan Zaanstad een
veelzijdige en aantrekkelijke stad blijven en haar positie binnen de regio versterken.
- Het tegengaan van verval en het benutten van kansen in wijken vergroot de fysieke,
economische en sociale kwaliteit van wijken en draagt bij aan de verscheidenheid van de stad.
- Duurzaamheid als basis is een voorwaarde voor een op de langere termijn kwalitatief
hoogwaardige, aantrekkelijke, veilige en gezonde stad.
Als goede locatie voor het hoogste segment van de woningmarkt wordt in de woonvisie onder
andere de locatie Zuidwestkant Krommenie genoemd: de huidige sportparken Slibkuil en Provily.

2.2

De Ruimtelijke Structuurvisie ‘Zichtbaar Zaans’

In de Structuurschets ‘Dansen op het veen’ zijn ‘gebiedstyperingen’ voor het eerst gebruikt. De
afgelopen jaren zijn ze een nuttig instrument gebleken. Ze zijn ingezet bij het ontwikkelen van visies
voor wijken en buurten en om de Welstandsnota als sturingsgereedschap verder handen en voeten
te geven. De ervaringen zijn uitgewerkt in ‘gebiedsprofielen’. In de ‘Ruimtelijke Structuurvisie
Zichtbaar Zaans’ zijn ze vernieuwd. De vernieuwde gebiedsprofielen zijn op hoofdlijnen gelijk
gebleven; ze zijn echter verder gedifferentieerd. Meer diversiteit in woon- en werkgebieden is een
doel geworden.
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In de typeringen komen aspecten van de stedelijke opbouw tot uitdrukking zoals functie, dichtheid
en hoogte van bebouwing, soorten van woningbouw, dichtheid van arbeidsplaatsen, aanwezigheid
van voorzieningen, bereikbaarheid etc. Ook het aspect ’duurzaamheid‘ krijgt aandacht en gewicht.
De gebiedstyperingen bieden richtlijnen voor het streven naar een hogere kwaliteit.
Doel is hogere kwaliteit in de samenhang tussen gebouw, omgeving en de gemeenschappelijke
openbare ruimte. Een hoogwaardige omgeving draagt weer bij aan een duurzame stad. In Zaanstad
nemen groen en water een belangrijke plaats in. In de gebiedsprofielen is dan ook meer aandacht
aan groen en water besteed.
De gebiedsprofielen geven in combinatie met de Welstandsnota, die dieper in gaat op de Zaanse
karakteristieken, een goede leidraad bij vernieuwing en/of uitbreiding. Zo ontstaan weer de
referentiebeelden.
De gebiedstyperingen zijn vanuit de kwaliteitsopgave geschreven. Vervlechting van de gebieden en
samenhang tussen gebouw, omgeving en openbare ruimte is hierin leidend. De openbare ruimte is
bepalend voor de gebruikswaarde en belevingswaarde van de gemeenschappelijke stad. De
hoogwaardige en duurzame stad vraagt om een openbare ruimte, die niet anoniem is, maar een
integraal onderdeel vormt van de gebouwde omgeving.
Cultuurhistorische plaatsen en objecten zijn belangrijke dragers van de identiteit van de stad.
De cultuurhistorische waarden komen terug in de beschrijving van een aantal afzonderlijke profielen.
Vanuit de gebiedstyperingen wordt ingezet op het verknopen van een verbindend en toegankelijk
netwerk op het stedelijke weefsel. Niet alleen het verkeer, groen- en waternetwerk maar ook het
netwerk van maatschappelijke voorzieningen, buurthuizen, winkels e.a. speelt hierin een belangrijke
rol. Het weefsel is in staat om voor langere termijn veranderingen in het ruimtegebruik op te vangen.
In de beschrijvingen van afzonderlijke gebiedstyperingen is weer een aantal aparte profielen
onderscheiden. Dit zijn verdere verfijningen, die op basis van functionaliteit, beelden en
sfeertekening zijn ingevuld. Daarbij is gekeken naar de potenties van het gebied zelf en is de relatie
gelegd naar de ontwikkeling van Zaanstad als geheel.
2.3

Gebiedstypering Provily/Slibkuil

Gebiedstypering: woongebied

Het plan ‘Provily/Slibkuil’ valt onder het profiel: Stadsrand, waterrijk.
Gebied met overwegend wonen (globaal 90%). Slechts op enkele locaties bevinden zich (meestal
geconcentreerd) voorzieningen. Samen met enige bedrijvigheid aan huis is het aandeel werken
tussen de 5 en 15%.
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Profiel: Stadsrand, waterrijk
- Gebiedskenmerken
Het profiel ‘stadsrand, waterrijk’ is een verfijning van het nieuw tuinstedelijke profiel. Het wordt
toegepast aan de randen van de stad waar nieuwbouw of transformatie is gewenst. Dit profiel kent
een lagere dichtheid van 20-30 woningen per hectare. De genius loci van de stad, wonen in en aan
een waterrijk veenweidegebied, is hier het uitgangspunt. Wonen op en aan het water is voor een
belangrijk deel van de woningen het basisuitgangspunt. Vaarroutes die met het buitengebied in
verbinding staan zijn de basis voor het blauwe netwerk.
- Openbare ruimte
De openbare ruimte wordt versterkt door een duidelijke samenhang tussen de blauwgroene
inrichting van de buurten. Een waterrijke wijk is de opgave. Dit wordt bereikt door blauwgroene
routes en ecologische verbindingen. De bereikbaarheid is vooral gericht op de fiets en de auto.
Het fietsnetwerk sluit aan op de recreatieve routes van de stad en de regio. Er is aandacht voor de
relatie tussen de woning en het openbare gebied. De woningen en voorzieningen zijn gericht op de
openbare ruimte. De overgang van water naar land is een belangrijke ontwerpopgave; afhankelijk
van de gebiedskenmerken vormt de bebouwing een harde dan wel een zachte overgang naar de
open polders. Gestimuleerd moet worden dat erven die grenzen aan het openbare gebied een
inrichting krijgen die aansluit op het karakter van de omgeving. De auto maakt geen dominant deel
uit van het straatbeeld. De auto staat op eigen erf geparkeerd of geconcentreerd in ‘parkeerkoffers’.
- Functies
Er is de mogelijkheid voor beperkte bedrijfsmatige activiteiten aan huis. Het uitgangspunt is
ongeveer 5 arbeidsplaatsen per hectare.
2.4

Richtlijnen en aanbevelingen voor het woningprogramma

Voor het woningprogramma vormt de woonvisie 2008-2020 het beleidskader. De strategische
doelstelling van de woonvisie is er op gericht om een mozaïek aan woonmilieus te bieden voor de
verscheidenheid aan woningvragers die de stad kent en nieuwe en bijzondere woonmilieus toe te
voegen als de kans zich voordoet. Voor Provily en Slibkuil doet deze kans zich zeker voor. De locatie
Provily en Slibkuil is bijzonder mooi gelegen aan de buitenrand van Krommenie, waar de loop van
het Oer-IJ nog zichtbaar is in het eeuwenoude cultuurlandschap met haar waterlopen en dijken.
Het onderscheidende kenmerk van de locatie is de landelijke en waterrijke omgeving, een kwaliteit
die schaars is en kans biedt om woningen in het duurdere prijssegment te ontwikkelen.
Bij het uitwerken van het ruimtelijk plan is het zaak gebruik te maken van de bestaande
omgevingskwaliteiten. Dit houdt in dat het plan een landelijke uitstraling moet krijgen waarbij in de
verkaveling aandacht moet zijn voor groen, ruimte, uitzicht en water. De architectonische
kernbegrippen die voor het plangebied gelden zijn; eenduidige architectuur, privacy en
keuzemogelijkheden in concepten.
Het projectgebied heeft voldoende omvang en kwaliteit om onderscheidend, divers en
gedifferentieerd te bouwen. De locatie ligt op de grens van stedelijk en landelijk gebied dat
uitnodigt tot het ontwikkelen van vrijstaande woningen op ruime kavels.
Diversiteit in prijssegmenten en typologieën voorkomt tevens dat onderdelen in het project met
betrekking tot afzet met elkaar gaan concurreren. Het project Provily Slibkuil heeft voldoende
omvang en locatiesferen binnen het plangebied om dit tot stand te brengen. Voorkomen moet
worden dat het project een ‘vinex’ uitstraling krijgt. In woorden uitgedrukt gaat het om sferen, die
duiden op ‘lommerrijk’, ‘open’ en beleving van privé’. Heldere keuzes moeten gemaakt worden.
Halfslachtigheid levert geen kwaliteit op.
In de woonprogrammering kunnen de kwaliteiten van de verschillende plandelen uitgebuit worden
en het woningprogramma een eigen gezicht geven. Er zal worden ingezet op een divers programma
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dat aansluit bij particulier opdrachtgeverschap, bouwen voor een specifieke doelgroep (zelfstandige
senioren), consumentgericht bouwen en de bouw van zich onderscheidende middeldure- en
duurdere huurwoningen. In het kerngebied is bewust ruimte voor groen gemaakt om de
mogelijkheid te benutten om “parkwoningen’ te bouwen.

2.5

Stedenbouwkundig plan voor Provily en Slibkuil

2.5.1

Locatie en omgeving

Ligging plangebied
De locaties Provily en Slibkuil zijn gelegen op de rand van het bebouwde gebied van Zaanstad aan
de westrand van het dorp Krommenie. Het gebied grenst aan een landelijke en waterrijke omgeving.
De omgeving heeft zeer goede recreatieve mogelijkheden voor zowel op het land als ook op het
water.
Omgeving plangebied
De locatie is gelegen ten noordoosten van de Provinciale weg N203 en de spoorlijn
Alkmaar/Amsterdam.
Aan de zuidoost zijde grenst de locatie aan de bebouwing van Krommenie.
Aan de noordwest zijde grenst de locatie aan het landelijke gebied. Dit gebied bevat een aantal
waardevolle elementen:
De Kilzone:
- Dit is een overblijfsel van het Oer-IJ. De Kil vormde ooit de waterverbinding tussen het IJ,
Krommenie (Crommenije) en het Alkmaardermeer. Nu is het een open landschap met
boerenerven en veenweiden. In de Kilzone ligt een waterloop die zich op twee plaatsen
verbreedt tot waterpartijen van een behoorlijk formaat: de Noorder- en Zuiderham. Het gebied
heeft grote ecologische en recreatieve waarde. Streefbeeld is een natte waterrijke inrichting met
overwegend lage beplanting.
- De Stelling van Amsterdam:
Op de grens van de Kilzone en de westelijk gelegen polder ligt de Stelling van Amsterdam. Ten
zuiden van het spoor ligt een Fort. De Stelling van Amsterdam staat op de Werelderfgoedlijst van
de UNESCO.
1. De Busch en Westdijk:
De Busch en Westdijk maken geen onderdeel uit van het plangebied. Als noordelijke begrenzing
zijn ze echter van grote invloed op het plangebied. De Busch en Westdijk liggen in de rand van
de Kilzone. Dit ‘dijkje’ bestaat uit een smalle weg. Het maakt onderdeel uit van het netwerk van
recreatieve fietsroutes in de wijde omgeving. De Busch en Westdijk staan op de
cultuurhistorische waardenkaart aangemerkt als ‘regionaal onbebouwd’. Het plangebied bepaalt
in hoge mate de beleving van deze belangrijke recreatieve route. Hierdoor maakt de plangrens
deel uit van de hoofdstructuur van het grotere gebied.
2. De Militaireweg:
De Militaireweg ligt tussen Slibkuil en Provily in en vormt een ruimtelijke eenheid met de
Kerksloot. De Militaireweg en Kerksloot staan op de cultuurhistorische waardenkaart aangemerkt
als ‘regionaal bebouwd’ en ‘regionaal water’. Deze structuur is van historisch belang voor een
groter gebied.2.5.2

Uitgangspunten transformatie Provily en Slibkuil (zie plantekening in de bijlage)

De belangrijkste opgave is een woonwijk te realiseren, die past binnen de bovenbeschreven
uitgangspunten van de beleidsnota’s. De nieuw te ontwikkelen buurten moeten een overgang
vormen tussen het dorp Krommenie en het open landschap. Dit betekent vanuit de opgave dat het
landschap en de groen-/waterstructuur domineren en de nieuwbouw zich hier in maat en schaal naar
voegt. De locatie op de grens van stedelijk en landelijk gebied nodigt uit tot het ontwikkelen van
woningen in het hogere prijssegment, zoals vrijstaande woningen op ruime kavels. Differentiatie in
dichtheden en woontypologieën moeten aansluiten op deze opgave.
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De beide buurten moeten bijzondere en ‘nieuwe’ waterrijke woonmilieus gaan toevoegen aan de
bestaande woonvoorraad. Leefgebieden met een eigen karakter, maar goed aansluitend op de
omringende landelijke en stedelijke omgeving.
Vaarroutes, die met het buitengebied in verbinding staan, zijn de basis voor het blauwe netwerk.
Wonen op- en aan open vaarwater is voor een belangrijk deel van de woningen het primaire
uitgangspunt. Deze keuze voegt een belangrijk nieuw woonmilieu aan de stad toe met extra
recreatieve mogelijkheden.
De openbare ruimte wordt als verblijfsruimte ingericht met parkeren op de achtergrond.
Behoud en herstel van het karakter van de Kilzone vormen de basis voor de verdere uitwerking. Het
te ontwikkelen woonprogramma langs Busch en Westdijk mag het rustige en landelijke karakter van
de Kilzone niet verstoren. Het moet de recreatieve potentie van deze zone versterken.
De zone langs de Busch vormt de overgang van landelijk gebied naar woongebied. Deze zone kent
een lage bebouwingsdichtheid om deze overgang vorm te kunnen geven. Door de streekeigen
oplossing van de wegsloot met woningen toe te passen, wordt deze overgang vorm gegeven. Door
het maken van kleine eilanden ontstaan zichtlijnen naar het achtergebied en krijgt de rand aansluiting
bij de landelijke sfeer van de Busch en Westdijk. Om de aansluiting met de omgeving vorm te geven
zijn de kavels langs deze dijken beduidend groter dan de kavels binnen het ontwikkelingsgebied.
De eilanden variëren in grootte. De woningen op deze eilanden zijn vanaf de Busch en Westdijk
ontsloten door middel van bruggetjes. De parkeernorm voor de woningen langs de Busch/Westdijk is
2 parkeerplaatsen per woning, op eigen terrein. Door het smalle profiel van de Busch/Westdijk en de
afwezigheid van uitwijkmogelijkheden is het noodzakelijk om een parkeerverbod in te stellen.
Parkeren voor bezoekers op de Busch/Westdijk is niet mogelijk. De Busch/Westdijk is afgesloten voor
doorgaand verkeer.
Het gebied tussen de landschappelijke zone en de bestaande woonwijk bestaat uit langgerekte
eilanden. De meeste woningen zijn aan het water gelegen. De verkaveling moet nog worden
uitgewerkt. Bij een verdere uitwerking zal er op de verschillende eilanden een mix moeten ontstaan
tussen grotere en kleinere kavels om een aantrekkelijk woonmilieu te kunnen maken. Een woonmilieu
met vrije sectorwoningen moet een bepaalde mate van losheid en ruimte kunnen waarmaken. Een te
grote dichtheid sluit niet aan bij dit markt segment. Om deze ruimte verder te kunnen vormgeven zal
het parkeren van de bewoners voornamelijk op eigen terrein of in parkeerkoffers moeten worden
opgelost.
De woonstraten op de eilanden hebben een (woonerf)profiel met een breedte van 7 meter. Dit
profiel geeft voldoende ruimte om het overige parkeren van bezoekers te garanderen.
De openbare ruimte wordt versterkt door een duidelijke samenhang en zicht op het blauw/groene
karakter van het landelijke gebied.
2.6

Waterhuishouding

Sportpark Provily is een onderbemalen gebied. De waterhuishoudkundige infrastructuur kent
verschillende waterpeilen die op peil worden gehouden met diverse stuwen en pompen. Bij de
herontwikkeling zal de waterhuishoudkundige infrastructuur gesaneerd moeten worden. Het
eilandmodel biedt hiertoe goede mogelijkheden ervan uitgaande dat aangesloten wordt bij het
polderpeil van de Krommenieër Woudpolder
2.7

Voorzieningen.

In het projectgebied is geen ruimte gereserveerd voor voorzieningen voor onderwijs, zorg en welzijn
en detailhandel. De locatie ligt aan de westrand van Krommenie, maar voorzieningen liggen niet ver
weg. De super Coop voor de dagelijkse boodschappen ligt op ca. 300 m. Het winkelcentrum
Rosariumplein en de bibliotheek liggen op ca. 600 m. Er zijn twee openbare scholen in de
nabijgelegen Jupiterstraat. Het Trias, de scholengemeenschap voor vmbo ligt vlakbij het station
Krommenie-Assendelft. Krommenie heeft een scholengemeenschap voor havo/vwo. De afstand tot
het station is ongeveer een kilometer.
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Bijlagen deel 1

Bijlage 1: Kaart ontwikkelplan (ruimtelijk referentiekader grondexploitatie 2011)
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Bijlage 2: Referentiebeelden wonen
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