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R+A+P
Events: Het moet regionale en lokale econ-
omien versterken.

architect/ bouwkundige: Het vastgoed 
wat ik in gedachte heb is kleinschalig/ 
lokaal, maar wel van waarde voor een 
gemeenschap. Daarnaast zijn ingrepen 
(bouwkundig of functiewijziging) altijd van 
invloed op de directe omgeving. Ook al 
omdat het de kwaliteit van hun eigen be-
hoefte (wonen/ werken/ recreëren, etc.) zal 
beïnvloeden.

Beleidsadviseur Wonen: Vastgoed en 
de directe omgeving kunnen niet los van 
elkaar worden gezien. Ze vormen met de 
gebruiker een drie-eenheid, waar rekening 
mee gehouden moet worden als er verand-
eringen op gaan treden.

vastgoedadviseur: werk voor gemeente 
Den Haag

ALL
Vastgoedadviseur / projectmanager: In 
mijn werk bij te veel verschillende vastgoed-
projecten betrokken, met eigen zijn eigen 
dynamiek, waarbij in sommige gevallen het 
beschouwingsniveau Nationaal is, maar 
soms ook heel erg lokaal.

R+A
Student Culturele en Maatschappelijke 
Vorming.: Het project/gebouw waar ik me 
betrokken bij voel heeft een grote mate 
van invloed op gemeentelijk en regionaal 
niveau. De Stadsherberg kan een regionale 
trekpleister zijn die Den Haag op creatief 
en cultureel gebied weer op de kaart kan 
zetten. Als het pand goed ingericht is kan 
hierin een landelijk belang of voorbeeld-
functie naar voren komen.

A+P
architect/adviseur: De projecten waar 
ik bij betrokken ben,  hebben meer een 
belang voor de wijk of gemeente!

Vastgoed journalist: Staat dicht bij me

Vastgoedadviseur: Vastgoed primair 
het verlengstuk van de personen en hun 
directe omgeving vormt dat in een breder 
regionaal-landelijk perspectief samenwerkt

Architect: De grotere gebiedsontwikke-
lingen zijn verleden tijd. Het wordt steeds 
meer van belang om op kleine schaal de 
juiste impulsen te geven waardoor er geri-
chte bewegingen in de goede richting gaan 
ontstaan.

ontwikkelaar: De overheid heeft al rol 
om sturend te werken. In die rol heeft de 
overheid dan ook een groot belang om op 
postcode gebied een gebouw en navolging 
netjes en sociaal achter te laten. De over-
heid heeft hier een voorbeeld rol in.

(gedelegeerd) ontwikkelaar / adviseur: 
Een plek is onderdeel van een gebied. 
Zonder een dergelijke visie krijg je sub-
optimale gebouwen. Voorbeelden genoeg 
van kantoorgebouwen op plekken waar 
nu niemand wil werken of zijn. Een plek 
is afhankelijk van zijn directe omgeving 
voor leefbaarheid, gebruikers, aanloop, 
inkomsten ed. Postcodegebied is daarbij 
belangrijk, als het gebouw grootschaliger 
is, kan ook een groter verzorgingsgebied 
nodig zijn.

vastgoedbeheerder/leegstandbeheer/
conceptontwikkelaar: De postcode geeft 
de directe context van een pand weer, en 
de de nationale de context van het land. 
Dat speelt een rol bij de invulling van plek-
ken.
Daar tussen blijkt voor mij minder belangri-
jk, kom ik in de praktijk minder tegen. Zou 
misschien wel zo moeten zijn...

assetmanager: Lokale ontwikkelingen 
dienen als vliegwiel voor ontwikkelingen op 
macro niveau.

architect: een gebouw of gebied heeft 
vooral directe invloed en spin-off op de 
directe omgeving en indirecte invloed 
daarbuiten. Als het gebied niet geregeld is 
is er ook weinig spin-off voor de gemeente 
of regio.

Architect: Voor het postcode gebied. De 
opdrachten van herbestemming of functiev-
ersteviging zijn klein, maar hebben sterke 
betekenis voor de buurt. Bij opdrachten 
merk ik dat ik hier ook de meeste invloed 
op heb als architect. Daarom vind ik dit 
niveau belangrijk. Klopt het in detail dan 
gaat het ook kloppen in het grotere geheel.

vastgoedeconoom: Vanuit mijn werk bij de 
gemenete is het logisch dat dit voor mij het 
grootste belang heeft.

beheerder en adviseur stedelijke leefo-
mgeving: Ik denk dat de directe omgeving 
het meest profi teert wanneer het betref-
fende gebouw weer activiteiten heeft of de 
leefbaarheid van de buurt vergroot door be-
woning, Een leeg en verwaarloost gebouw 
doet het omgekeerde.

architect en architectuurhistoricus: De 
rol die een gebouw in de wijk heeft is de 
belangrijkste. Hoe is de beleving van de 
gebruikers en voorbijgangers? En welke 
kansen biedt de directe omgeving om de 
rol van het gebouw op dit kleinste schaal-
niveau te versterken?

afgestudeerd bachelor vastgoed: Ik kijk 
meer naar bottem up oplossingen. Vele 
postcode gebieden samen maken een 
dynamisch regionaal gebied. Een postcode 
gebied staat directer in contact met de 
bewoners en de lokale initiatieven, daar is 
eenvoudiger invloed op uit te oefenen.

architect onderzoeker: Beschouwingsniv-
eau als invloedsniveau/ actieradius ge-
defi neerd: Het culturele verzamelgebouw 
(ZUID57) is voornamelijk voor/door be-
woners van het stadsdeel Escamp en 
verder voor bewoners van Den Haag en 
omgeving. Het is tevens een knoopunt van 
netwerken op meerdere schaalniveau’s. 
Dit hangt met de mix aan programmering 
samen. (Horeca, fi lmhuis, theater, werkpl-
ekken, cursusruimtes, vergadermogelijk-
heden). De wisselwerking met de grotere 
netwerken/andere doelgroepen zorgt 
ervoor dat het gebouw interessant blijft 
voor de primaire doelgroep, de bewoner uit 
de directe omgeving.

onderzoeker (urbanist): Het lokale, de ge-
meente, is de schaal die voor mijn onderzo-
ek de grootste betekenis heeft en waarmee 
ik mij het sterkst verbonden voel

stedenbouwkundige: In dit geval een 
gebouw van stedelijk belang

architect: nationaal: als het vanuit de 
geschiedenis en monumentaal dus belang 
heeft gemeentelijk / postcode: leefbaarheid 
en economisch


