
 

  

‘LOSVAST maakt los wat vast zit’ 
Zaanse Politieke Vereniging ROSA presenteert in samenwerking met 
LOSVAST Makelaars op woensdag 25 september in Studio KADZ (Honigfabriek, Zuideinde 
74 in Koog aan de Zaan) een avond over hoe om te gaan met het herbestemmen van 
leegstaand vastgoed en braakliggende terreinen in Zaanstad. De avond begint om 20.00 
uur, inloop vanaf 19.45 uur. Toegang is gratis. 
  
De voormalige Honig Fabriek in Koog aan de Zaan, sinds enige tijd erkend als de eerste officiële 
broedplaats in Zaanstad, vormt het decor voor een avond waarin ROSA de problemen en kansen 
rondom het herbestemmen van vastgoed wil verkennen. Op welke manieren kunnen creatieve 
oplossingen voor leegstand een meerwaarde voor de stad hebben? Hoe kunnen initiatieven en 
ideeën van bewoners(groepen) ruimte gegund worden? Kunnen dit soort experimenten een rol 
spelen in het op gang brengen van ontwikkelingen? Waar lopen welwillende eigenaren tegenaan? 
Is er effectieve regelgeving voor tijdelijk gebruik? 
  
De LOSVAST Makelaars hebben zich opgeworpen om in Zaanstad ‘los te maken wat vast zit’! 
LOSVAST signaleert dat het landelijk fenomeen van leegstand ook in Zaanstreek speelt en dat 
leegstaand vastgoed en braakliggende terreinen een negatief effect hebben op hun omgeving en 
dat dit strijdig is met de leefbare stad die Zaanstad wil zijn. Bovendien is er krapte op de 
woningmarkt, zeker voor jongeren en starters. Anderzijds liggen er voor (creatieve) ondernemers 
ook kansen. Het is de hoogste tijd om anders te denken. Niks doen is geen optie: niet voor de 
eigenaren, niet voor de stad en niet voor de lange termijn. LOSVAST makelaars hebben de 
expertise in huis om deze plekken op creatieve en betaalbare wijze weer bruisend te krijgen. 
  
Op uitnodiging van LOSVAST wordt de avond geleid door stedenbouwkundig ingenieur – 
voorheen provinciaal adviseur voor ruimtelijke kwaliteit - Miranda Reitsma en zal Marc Buiter 
van stichting Urgenda met praktijk- en onderzoeksvoorbeelden uit de gebiedsontwikkeling de 
noodzaak voor het verduurzamen van bestaand vastgoed toelichten. Ook is Jaap Draaisma van 
Urban Resort bereid gevonden zijn ervaring met het invullen van leegstaand bedrijfsvastgoed te 
delen. Urban Resort heeft acht leegstaande panden in Amsterdam succesvol getransformeerd tot 
broedplaatsen waar 'creatieven' en kleine bedrijfjes goed kunnen functioneren. Hij heeft geen vast 
format maar wel punten die steeds terugkomen, zoals lage huur, de community in het pand en de 
uitstraling van het pand voor de omgeving. LOSVAST heeft tevens een aantal leegstaande 
locaties in de Zaanstreek onderzocht waar een nieuwe ontwikkeling een goede impuls voor buurt 
en stad zou zijn. Op 25 september presenteert LOSVAST deze spraakmakende plannen. 
 
De avond is bedoeld voor iedereen die bezorgd is over onnodige leegstand. Tijdens de 
bijeenkomst is er ruimte om problemen uit het veld te signaleren, en mogelijke oplossingen te 
formuleren. De LOSVAST Makelaars  streven ernaar om  het onderwerp door deze presentatie 
hoger op de  Zaanse agenda te krijgen. Deelname van architecten, makelaars, beleidsmakers, 
vastgoedeigenaren, lokale ondernemers en andere betrokken professionals is welkom.  
Aanmelden via info@rosa-zaanstad.nl wordt op prijsgesteld. 
  
www.rosa-zaanstad.nl 
www.urgenda.nl 
www.urbanresort.nl 
www.tussentijdinontwikkeling.nl 
www.islant.nl 
 
 ++++++ 
 
meer informatie: Olivier Rijcken 06 - 23504755 (bestuur ROSA) 

http://www.tussentijdinontwikkeling.nl/
http://www.islant.nl/

