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[“DESIGN EN CONSTRUCT” PROJECTEN]

Visie Doelstellingen
Tjaldsjfsf kjas dfoid 
sfoiuad foiadfu 
aoidfu dfi asdfiu 
adiof adfio dusif 
adusfi dusf odifu 
adfu adif uadf uadf df 
udijvkernklftnjrgjagi 
aiog aig arug oiag 
aeigu ewifue wif 
aweifua ewfoiaeofi 
ajfioe fioa fia fafj af 
oijaeofi jaef oiaj fjf 
a;ei obugiojur 
vioaruiu oiju raioa 
jeaifojaefj;ae fa fjaiej 
fiaewfjae .

1. Tbsfdgkurugagu argioaruga rgio
2. Oa;ufa igaeiwuf aefoiuaef
3. Paeiwurae aifguy bfduiy aefiuy 
afeoiauf doiua foiuef 
4. Woiugioaur goiarug auf weu 
jaeofu aeof uaefoi 
5. Buaiua auf auf aep fuaepof iaeuf
6. Muawefiou fu aefoiua efoi aiuf 
afu aeofi rghyrguia gouarg 
7. Uaewriuy adg apiogur iuby 
aieufuiafy iaueyf aieuwf
8. Cfjajfajfa;eowjfiae;ofj
9. Qoiaeufoiaufaewf aiouf aoeeofu 
aiof uaeooaf uaof
10. Rfjaeofuae oaiuf aeofoiauef 

Doelstellingen 
bereikt?

Evaluatie kosten 
en baten

Nieuwe kansen

Resultaat
1. 75% a;sfj slkfj aodsfij 
ewafoij 
2. 100% oidu ioa aoifj 
a;eojfi ae;ofij ae;
3. 75% iouas dfoiuae 
wfu aefu ae fuaier
4. Baoiuf aofu afu aeofu 
oaf aterialen 50%.
5. In 75% asdkfj aj oiaf 
jeoi efoiae fauf 
6. 50% dfu adfu aoifu 
eoiu afluf a fjae;wof i
7. 100% lasjf adsoij 
foiajf  afow jf;aojf 
8. 90% oiuads foiuao;f 
jaf oijaejf aeoifjew o

Beheer en 
onderhoud

Korte termijn
Lange termijn

Aanbesteding

Financiering

Directievoering

Bouwwerkzaamheden 

Weg- en water-
bouwkundige 
activiteiten

Levering 
materialen

Oplevering

Lokale

Provinciale

Nationale

Milieu- 
effectrapportage

Vergunningen en 
ontheffingen

goedkeuring

Opstellen 
bestekken

Voorbereiding 
aanbesteding

Ecological
Social

Cultural
Economic

Landschapsarchitectuur

Waterbouw-
kundig ontwerp

Infrastructuur

(Jacht)havenontwerp

Mobiliteit en 
bereikbaarheid

Architectuur

Stedenbouwkundig 
ontwerpStedelijk 

gebied

Commercieel 
gebied

Jachthaven

Boulevard

Optie 1 Optie 2 Optie 3

200 boten
500 won.
300,000m2 
detailhan-
del

100 boten
700 won.
200,000 
m2 
kantoren

400 boten 
50 won.
300,000 
m2 
detailhan.

Ontwikkeling van 
alternatieven

Haalbaarheid

Ruimtelijke inpassing 
van ontwikkelings-
varianten

Opstellen 
schetsontwerp

Sterktes Zwaktes

Kansen Bedreigingen

De interne sterktes van 
zowel het idee als de 
locatie kunnen als volgt 
worden gedefinieerd:

De interne zwaktes van 
zowel het idee als de 
locatie kunnen als volgt 
worden gedefinieerd:

In
te

rn

Kansen die bijdragen 
aan realisatie van het 
idee zijn:

Bedreigingen die aan 
realisatie van het idee 
in de weg staan zijn:

Ex
te

rn

Verzamelen van 
voorbeelden

SWOT analyse

Globale schets

Analyse bestaande 
situatie

Beleidsanalyse en 
randvoorwaarden

Marktanalyse 
en trends

Samenhang met 
andere plannen 
of ideeën

Goed idee

Visie

Programma 
van eisen & 

Beschikbaarheid 
van grond

Financier-
ingsmogeli-

Plan van aanpak

Te bereiken 
doelen

Go 

No Go

IDEE VOOR-
ONDERZOEK

VOOR-
ONTWERP

ONTWERP & 
ENGINEERING

EVALUATIEPROCEDURES 
& VER-
GUNNINGEN

REALISATIE & 
EXPLOITATIE

Proces waterfrontontwikkeling

www.waterfronts.nl

Go 

No Go

Go 

No Go


