5 reportages om deze zomer te lezen
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VJ plaatst gedurende het hele jaar talloze reportages. We kunnen ons echter voorstellen dat u niet altijd de
tijd vindt om die te lezen, maar wellicht heeft u tijdens de zomer wel voldoende gelegenheid. Daarom zetten
we de mooiste reportages voor u op een rij.
In 2020 is Amsterdam niet één, maar drie stadsiconen rijker
Op Zeeburgereiland worden drie enorme leegstaande silo’s, die vroeger gebruikt werden door
Rioolwaterzuivering Oost, getransformeerd naar een grote mix aan functies die ze tot een echte trekpleister
zullen maken. VJ sprak op locatie af met ontwikkelaar Igor Sancisi, architect Menno Kooistra en adviseur
Daniël de Witte en mocht een kijkje nemen in een van de silo’s. Lees verder >>
Na 20 jaar heeft Leidsche Rijn eindelijk een stadscentrum
Het is feest in Leidsche Rijn Centrum. Niet alleen de stadswijk bestaat deze week 20 jaar, maar na jarenlang
plannen en bouwen gaat eindelijk ook het stadscentrum open. VJ nam een exclusief kijkje om te zien hoe dit
ambitieuze project eruit is komen te zien. Lees verder >>
Verstedelijkingsopgave Delft: ‘We geven de stad een kwaliteitsimpuls’
Delft heeft de ambitie om tot 2040 maar liefst 15.000 woningen, 10.000 banen en bijbehorende voorzieningen
aan de stad toe te voegen, terwijl er nog amper onbebouwde grond binnen de gemeentegrenzen te vinden is.
Hoe gaat de gemeente deze ambitie waarmaken? VJ sprak hierover met Gido ten Dolle van de gemeente Delft.
Lees verder >>
Deze factoren maken een winkelgebied tot een succes
De afgelopen jaren heeft de retailsector in Nederland het flink te verduren gehad. Zo is de winkelstraat flink
veranderd door een groot aantal faillissementen en hebben verschuivingen van fysiek naar online winkelen
effect gehad op het aantal winkels. Daarnaast is er ook verandering in het bestedingspatroon van de
consument: dagelijkse boodschappen dan niet-dagelijkse aankopen. Toch zijn er een aantal voorbeelden van
succesvolle winkelgebieden te vinden in Nederland. Daarom ging VJ mee op RetailSafari om Winkelhart
Almere, winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam en Stadshart Amstelveen te bezoeken en te zien wat
hun sleutel tot succes is. Lees verder >>
Dringen op de vierkante meter bij bouw nHow Amsterdam RAI Hotel
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