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Bedreigingen die aan
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Globale schets

X
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Landschapsarchitectuur

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

Lokale

Optie 3
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EVALUATIE

[“DESIGN EN CONSTRUCT” PROJECTEN]
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Evaluatie kosten
en baten

Korte termijn
Lange termijn

Nieuwe kansen
Oplevering
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