
Het toekomstige Business en Science-park te 
Enschede, grenzend aan de Universiteit 
Twenthe UT. De groenstructuur van het 
park staat vast en de opdrachten aan beel
dend kunstenaars worden momenteel vers
trekt. Men hoopt dat toekomstige vestigers 
hun bedrijfsarchitectuur aan zullen passen 
aan het na te streven niveau van de ruimte
lijke inrichting. 

Bedrijfsterreinen zijn bestemd 
voor economische activiteiten. 
De capaciteit en het ruimtebe
slag van bedrijfsterreinen zullen 
in de toekomst aanzienlijk 
toenemen. Toch zien de 
Nederlandse gemeenten 
bedrijfsterreinen nog nauwe
lijks als een samenhangende 
ontwerpopgave van landschap, 
stedebouw en architectuur. De 
ruimtelijke kwaliteit van zo'n 
gebied wordt doorgaans veron
achtzaamd - gemeenten zien 
geen verband met de economi
sche belangen die voor hen 
voorop staan. Ook in de litera
tuur is de belangstelling voor de 
relatie tussen ruimtelijke kwali
teit en economische impulsen 
matig. Is er over kantoorlokaties 
en kantoorpanden genoeg 
informatie voorhanden, over de 
samenhangende kwaliteit van 
bedrijfsterreinen wordt nog 
maar weinig nagedacht. 
Gemeentelijk architectuurbeleid 
kan bijdragen aan het met zorg 
ontwikkelen van bedrijfsterrei
nen - hetgeen weer ten goede 
komt aan de motivatie voor 
vestiging van bedrijven. 
Gemeenten zijn verantwoorde
lijk voor de ruimtelijke kwali
teit, die zich vooral uit in 
aandacht voor het publieke 
domein. Deze aandacht is het 
startpunt voor een reeks activi
teiten die in samenhang moeten 
worden gebracht, zoals ruimte
lijke ordening, architectuur, 
stedebouw, ecologie, monu
mentenzorg, sociale vernieu
wing, sociale veiligheid en 
landschapsarchitectuur. 

Bedrijfsterreinen 
Ontwerpkwaliteit als stimulans voor economische activiteit 
Delphine van Wageningen 
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Bedrijfsterreinen is ontegenzeggelijk een actueel 
onderwerp waar gemeenten een grote ontwikkel- en 
ontwerpopgave te wachten staat. De Randstad speelt 
tegenwoordig een minder dominante rol in de ont
wikkeling van bedrijfsterreinen dan voorheen het 
geval is geweest. 
Minder congestieproblemen en ruimere-vestigings- en 
uitbreidingmogelijkheden worden door bedrijven 
gezien als gunstige voorwaarden voor de vestiging 
van het bedrijf. In mei organiseerde Architectuur 
Lokaal daarom een excursie voor gemeentebestuur
ders naar het oosten van het land: Almelo, Enschede 
en Zenderen. Tijdens deze excursie werd een groot 
aantal aspecten van de ruimtelijk problematiek van 
bedrijfsterreinen aan de orde gesteld in aanwezigheid 
van o.a. bestuurders en ambtenaren uit Bernisse, 
Emmen, Meppel, IJsselstein, Leeuwarden en Grave. 
Ook waren vertegenwoordigers van het ministerie van 
VROM, van de Rijksgebouwendienst en van de Rijks
planologische Dienst aanwezig. Door de landschapsar
chitect Greet Bierema (Het Oversticht), de stedebouw
kundigen Albert Fien (gemeente Almelo) en Juliette 
van der Meijden werd uiteengezet welke mogelijkhe
den gemeenten tot hun beschikking hebben om de 
bedrijfsterreinen niet alleen aantrekkelijker, maar ook 
interessanter te maken voor de bedrijven. 
Dit artikel is een aanzet om het beleid omtrent 
bedrijfsterreinen in beeld te brengen. 

Rijksbeleid 

Mobiliteitsbeleid 
Het terugdringen van de mobiliteit is een belangrijk 
onderdeel van het Rijksbeleid, waarin eisen worden 
gesteld aan de vestiging van bepaalde bedrijven op 
bepaalde lokaties. Het belangrijkste aspect daarbij is 
de bereikbaarheid van lokaties voor grootschalige 
kantoorfuncties en schone bedrijvigheid per open
baar vervoer. Het rijk heeft daartoe een onderverde
ling gemaakt van werklokaties naar A-, B- en (-loka
ties. A-lokaties zijn het best bereikbaar per openbaar 
vervoer en (-lokaties het slechtst. 

Restrictief beleid 
Een andere manier waarop het rijk de spreiding van 
bedrijfsterreinen probeert tegen te gaan is door het 
restrictief beleid zoals dat in de Vierde Nota Ruimte
lijke Ordening is geformuleerd. Ter voorkoming van 
ongewenste verstedelijking legt het rijk de gemeen
ten hiermee restricties op ten aanzien van het vesti
gen of uitbreiden van bedrijven op bepaalde lokaties, 
onder het motto 'het juiste bedrijf op de juiste plaats'. 
Dit dwingt bedrijven naar een andere gemeente uit 
te wijken als zij hun plannen niet kunnen uitvoeren 
op de door hen uitgekozen lokatie. 

Economische vitalisering en werkgelegenheid 
Dat er voor gemeenten in de toekomst een grote 
taak is weggelegd bij het ontwikkelen en herstructu
reren van bedrijfsterreinen blijkt uit een aantal publi
katies van het ministerie van Economische Zaken. Met 
de studie Ruimte voor Economische activiteit (1) en 
de nota Ruimte voor regio's (2) is de problematiek 
van de ontwikkeling van bedrijvigheid op de agenda 
van het ministerie van Economische Zaken geplaatst. 
Als er niet tijdig ruimte wordt gereserveerd voor de 
ontwikkeling van bedrijfsterreinen, zal de regionale 
en lokale economie in de knel komen. Een resultaat 
hiervan is het Besluit Stimuleringsregeling Ruimte 
voor Economische Activiteit (StiREA). Het doel van 
StiREA is gemeenten te stimuleren bedrijventerreinen 
aan te leggen of te revitaliseren . Hiertoe kan aan een 
gemeente subsidie worden verstrekt. De komende 
vier jaar is er driehonderd miljoen gulden voor subsi
dies beschikbaar, waarvan een derde is bestemd voor 
de vier grote steden. 

De kwaliteit van het bedrijfsterrein 
Om de kwaliteit van het bedrijfsterrein te bewaken 
heeft het Rijk in het verleden het initiatief tot voor
beeldplannen genomen. In het Voorbeeldplannen
project van de Rijksplanologische Dienst werd de 
ruimtelijke kwaliteit van werklokaties in 1991 en 1992 
als thema opgevoerd. Dit heeft geleid tot zes Voor
beeld plannen . Mogelijk zal in de toekomst een soort
gelijk inititatief worden opgezet waarin onder meer 
de stedebouwkundige en architectonische aspecten 
van bedrijfsterreinen aan de orde zullen komen. 



Gemeentelijk beleid 

Economische overwegingen en concurrentie 
Vanuit economische overwegingen zijn bedrijfsvesti
gingen van vitaal belang voor het economisch kli
maat in een gemeente. De concurrentie tussen 
gemeenten is dan ook groot wanneer het er om gaat 
een bedrijf te interesseren voor vestig ing in de 
gemeente. Dat botst regelmatig met het door het rijk 
gevoerde restrictief beleid. Gemeenten moeten als 
het ware een tegennatuurlijk beleid voeren. In plaats 
van hun 'klanten' mogelijkheden tot vestiging en 
eventuele uitbreiding te bieden, kunnen zij vanuit 
het restrictief beleid de bedrijven geen vergunningen 
verlenen. Het bedrijf moet dan naar een gemeente 

HetTwentecentrum te Almelo, een voormalig spinnerij-complex, is 
in 1916 na een brand opnieuw is opgebouwd met behulp van de 
nieuwste mogelijkheden in de bouwsector: een betonskelet met een 
invulling van baksteen . Toen zijn ook t wee sprinklerinstallaties geïn
stalleerd in de twee torens van het complex. Tegenwoordig biedt de 
spinnerij onderdak aan een school voor MBO, de belastingdienst en 
enkele kleine bedrijfjes. 

uitzien die wel een vergunning mag afgeven. 
Om deze concurrentie uit de weg te gaan kunnen 
gemeenten samenwerken bij het ontwikkelen van 
een Regionaal Bedrijfsterrein. Tijdens de excursie 
werd het regionaal bedrijvenpark Noord-West Twen
te bezocht. De ondernemers die zich op het regionaal 
bedrijfsterrein vestigen zijn verplicht ruimte in de 
directe omgeving van hun bedrijfsvestiging aan 
groenaanleg te besteden. 

Differentiatie 
Door differentiatie van bedrijfsterreinen op regionaal 
niveau pogen gemeenten, provincies en het rijk de 
concurrentie te verminderen. Tot voor kort ging het 
daarbij vooral om een programmatische afstemming 
door 'thematische typeringen', zoa ls bijvoorbeeld het 
onderscheid tussen zware industrieterreinen, zeeha
venterreinen, gemengde terreinen, hoogwaardige 
bedrijvenparken, distributieparken, kantoorlokaties 
aan de stadsrand en binnenstedelijke kantoorloka
ties. Recent is gebleken dat bedrijfsterreinen in de 
praktijk veel minder gespecialiseerd zijn dan vaak 
wordt aangenomen. Bedrijven kiezen de lokatie niet 
vanwege een vooropgesteld thema. In het artikel 
Differentiatie van bedrijventerreinen (3) wordt aan
gegeven dat men daarom niet uit moet gaan van een 
thematische typering van de bedrijfsterreinen als 
geheel, maar beter een typologie van individuele 
bedrijfspanden kan gebruiken omdat die een sterke 
samenhang vertoont met de kwaliteit van een 
bedrijfsterrein, zowel in economische, ruimtelijke als 
milieutechnische zin. 
De excursie voerde, onder begeleiding van de eco
noom Ruud Douglas (gemeente Enschede) langs het 
Business en Science Park Enschede, waar zich o.a. een 
orthopedische dagbehandelingscentrum gebroederlijk 
zal vestigen naast een software ontwikkelaar en juridi
sche diensten. Kenmerkend voor dit park is de samen
werking met de Technische Universiteit Twente. Een 
totaalpakket is mogelijk binnen enkele hectare. Men 
geniet zijn opleiding aan de Universiteit Twente en 
vervolgens kan men zijn vaardigheden in praktijk bren
gen door zich te vestigen aan de overkant van de uni
versiteit op het Business en Science Park in het 
folly-achtige gebouw van het 'Willie Wortel '-project als 
broedkamer van de wetenschap. Een ander kenmerk is 
het feit dat de groenstructuur, waterpartijen en kunst 
vooraf bepaald zijn . De bedrijven die zich in het park 
zullen vestigen weten van te voren conform welke 
omgeving hun bedrijfspand moet worden ontworpen. 

Milieu 
Op bedrijfsterreinen speelt de milieuwetgeving een 
belangrijke rol. De milieubelasting van bedrijven 
heeft vooral betrekking op luchtverontreiniging, 
geluidhinder en afvalstoffen. Wettelijke voorschriften 
worden gegeven in de Wet milieubeheer. Indien een 
bedrijf hinder veroorzaakt voor de omgeving zijn er 
verschillende maatregelen mogelijk om deze hinder 
te beperken: maatregelen aan de bron, maatregelen 
bij de ontvanger, maatregelen in de overdracht, zone
ringsmaatregelen of in het uiterste geval, sanering. 
Zoneringsmaatregelen hebben een rechtstreekse rela
tie met de ruimtelijke ordening en de stedebouw. 
Andere maatregelen hebben vaak architectonische 
consequenties. Binnen de ruimtelijke ordening is een 

Bedrijvenpark Twente bij Almelo: aanzetten tot gestructureerd 
groen, maar fantasieloze bedrijfsgebouwen. 

aantal instrumenten beschikbaar om het zonerings
principe toe te passen: het bestemmingsplan (Wet op 
de Ruimtelijke Ordening) of de leefmilieuverordening 
(Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing). De milieu
restricties op bedrijfsterreinen worden meestal aan
geduid aan de hand van hindercategorieën. In 
bestemmingsplannen worden zes categorieën onder
scheiden: van 1 (licht) tot 6 (zwaar). 

Ruimtelijke kwaliteit door groenbeleid en zonering 
Als gemeenten al een kwaliteitsbeleid voeren ten 
aanzien van bedrijfsterreinen dan geschiedt dat vaak 
via het groen beleid, eventueel aangevuld met een 
ruimtelijke zonering voor bepaalde kwaliteits
niveau's. In het boekje Ruimtelijke kwaliteit van 
bedrijventerreinen wordt de groenaanleg, naast de 
locatie en inpassing van het terrein, de inrichting en 
de architectonische kwaliteit van bedrijfsgebouwen, 
gerekend tot de belangrijke kwaliteitsaspecten van 
bedrijfsterreinen. Het aanbrengen van groen of het 
respecteren van de groenstructuur op het bedrijfster
rein kan een grotere ruimtelijke kwaliteit opleveren. 
leder afzonderlijk bedrijf vraagt om een eigen vorm 
en schaal van groen. 

Nieuwe thema's en ontwikkelingen 

Telematica 
De ontwikkeling van telematica wordt door sommi
gen vergeleken met de industriële revolutie. Zeker is 
dat deze ontwikkeling met grote ruimtelijke verande
ringen gepaard zal gaan en effect zal hebben op de 
bedrijvigheid en zijn huisvesting. Telematica geeft 
een bedrijf vrijheid doordat zij minder afhankelijk 
wordt van de aanwezigheid van andere bedrijven en 
het daarmee gepaard gaande aanbod van voorzienin
gen. Het foot/oose worden van een bedrijf heeft tot 
gevolg dat de vestigingsplaats minder belangrijk 
wordt. Een conclusie uit het artikel Ruimtelijke effec
ten van telematica in Rooilijn nr. 9, 1995, is dat de 
concurrentie tussen lokaties daardoor juist zal toene
men. De ruimtelijke kwaliteit van bedrijfsterreinen 
zal daarbij ook een belangrijke factor zijn. Niet alleen 
de bedrijven zelf, maar ook de werknemers worden 
footloose. Draagbare computer- en communicatiesys
temen maken mensen steeds flexibeler. Gebouwen 
waar deze bedrijven in zijn gevestigd zijn echter niet 
zo flexibel en de langlopende huurcontracten even
min. Deze ontwikkeling creëert een steeds groter 
spanningsveld (4). 
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Noten 
1 Ruimte voor economische activiteit, ver

kennende analyse van de ruimtelijke ont
wikkelingsmogelijkheden voor econom i
sche activiteiten, Ministerie van EZ, Den 
Haag 1994 

2 Ruimte voor regio's, het ruimtelijk-econo
misch beleid tot 2000, Ministerie van EZ, 
Den Haag 1995 

3 Ruimtelijke Verkenningen 1995 jaarboek 
Rijksplanologische dienst, Ministerie van 
VROM, Den Haag 1995 

4 Bron: Financieel Dagblad, 12-4-1996 
5 Dit was bijvoorbeeld één van de uit

gangspunten bij de ontwikkeling van de 
stedebouwkundige visie voor het grens
overschrijdend bedrijventerrein Aken
Heerlen (zie Architectuur Lokaal nr. 7). 

Informatie 

In het kader van deze excursie is een infor
matiebundel samengesteld waarin 14 arti
kelen zijn opgenomen die aansluiten bij de 
thema 's behandeld in dit artikel, gevolgd 
door een lijst met titels en adressen voor 
aanvullende informatie. Deze bundel is te 
bestellen door overmaking van f. 70,00 
(incl. verzendkosten) op postbanknummer 
5570706, ten name van de stichting 
Architectuur Lokaal, Rotterdam, onder 
vermelding van 'informatiebundel bedrijfs
terreinen'. 

Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, thema
nummer Ruimte en economie, nr. 2/1996, 
NIROV, tel. 070-3469652. 

Ruimtelijke kwaliteit van bedrijfsterreinen, 
Zwolle, Provincie Overijssel & Het Over
sticht, 1991: over de kwaliteit van verschil
lende soorten bedrijfsterreinen, hun omge
ving en de inrichting, beplanting en vorm
geving van de bedrijfsterreinen zelf. Te 
bestellen bij Het Oversticht, tel. 038-
4213257. 

Projectgroep Industrieel Erfgoe PIE. De 
toenmalig Minister van WVC heeft in 1993 
het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) 
opgericht. PIE stelt zich tot doel het Neder
lands industriële erfgoed en de sporen die 
zij heeft achtergelaten op selectieve wijze 
te bewaren, Broederplein 29, Postbus 948, 
3700 AX Zeist, tel. 030-6919996. 

Onder architectuur, stimuleringsprogramma 
voor incidentele opdrachtgevers, heeft zich 
tot doel gesteld om incidentele opdrachtge
vers te interesseren in architectuur, stede
bouw, landschaps- en interieurarchitectuur, 
tel. 020-5553666 

StiREA staat voor Besluit 'Stimuleringsrege
ling Ruimte voor Economische Activiteit'. 
Dit besluit heeft als doel gemeenten te sti
muleren bedrijventerreinen aan te leggen 
of terreinen te revitaliseren. Hiervoor kan 
aan een gemeente een subsidie worden ver
strekt. Ministerie van EZ, directie Regio's, 
Bedrijfsomgeving en Milieu, afd. Informatie 
en Nieuwsvoorziening, tel. 070-3798820, 
Videotextdienst 'EZ' (24 uur per dag met PC 
plus modem bereikbaar), inbelnummer 06-
7400, naam 'EZ'; Internet: 
http://info.minez.nl/ 

Herstructurering 
Naast alle aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe 
bedrijfsterreinen en de concurrentie tussen gemeen
ten onderling en met het buitenland moet ook aan
dacht worden besteed aan de reeds aanwezige 
bedrijfsterreinen, zelfs als deze soms verouderd en 
niet meer functioneel zijn . Vanuit milieuoverwegin
gen, kapitaalvernietiging en het nog functioneren 
van de bestaande bedrijven op deze terreinen is deze 
aandacht noodzakelijk. 

Hergebruik 
Hergebruik van bedrijfsgebouwen staat dit jaar in het 
teken van het industrieel erfgoed (het jaar 1996 is uit-

Industriële architectuur bestaat volgens Kas Oosterhuis traditiege
trouw uit een aantal losstaande gebouwen. Bij de hoogwaardige 
technologie die wordt toegepast bij het verwerken van afval, paste 
naar zijn mening een gebouw dat met behulp van de computertech
nologie is ontworpen. Voor de afva loverstort koos hij voor een orga
nische architectuur, waarin alle functies onder een overkapping zijn 
ondergebracht. 

geroepen tot het jaar van het industrieel erfgoed), 
maar de uitgangspunten gelden uiteraard ook voor 
jongere of andere bedrijfsgebouwen. Een bestaand 
gebouw is vaak ongeschikt voor vestiging of handha
ving van een bedrijf, vanwege veiligheids- en milieuei 
sen. Mogelijkheden tot herbestemming, door bijvoor
beeld een culturele bestemming of een woonbestem
ming, kan de oplossing zijn voor het behoud van het 
gebouw. Als het gaat om hergebruik van het indus
trieel erfgoed speelt ook de betekenis van het 
gebouw een belangrijke rol. Het geeft een verrijking 
en historische verdieping van de bebouwde omgeving. 
De excursie ging van start in Almelo, waar een 
bezoek werd gebracht aan het Twentecentrum, date
rend uit 1913. Het gebouw, stammend uit de goede 
tijden van de textielindustrie, is tussen 1983 en 1987 
verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw en biedt 
sindsdien onderdak aan enkele kleine bedrijfjes, een 
school voor middelbaar beroepsonderwijs en de 
belastingdienst. Albert Fien, stedebouwkundige van 
de gemeente Almelo, maakte duidelijk hoe een stad 
met een rijk industrieel verleden zich nu op de toe
komst richt. Men moet zorgvuldig zijn in het afwegen 
tussen het behouden van dit industrieel erfgoed dat 
kenmerkende en strategische plekken in de stad 
beslaat, en de verschillende belangen die bij de her
ontwikke ling van deze gebieden een rol spelen . 

'Landscaping' 
Een geheel nieuwe ontwikkeling bij het ontwerpen 
van bedrijfslokaties is de aandacht voor de verbindin
gen met het landschap. Dat houdt méér in dan het 
streven naar een parkachtige omgeving of het aan
leggen van een lunch-wandelroute. Het gaat daarbij 
om het ontwerpen en ontwikkelen van een groen
structuur als een zelfstandig element. Die groenstruc
tuur heeft ecologische en landschappelijke verbindin
gen met de omgeving, waarbij de natuurlijke gege
venheden van het gebied zoals bodemsamenstelling, 
waterhuishouding en begroeiing worden benut (5). 

Stedebouw 
Onderzoek naar de stedebouwkundige betekenis van 
bedrijfsterreinen en kantoorlokaties wordt momen
teel verricht door het bureau Ontwerp Research 
Juliette van der Meijden. Het onderzoek is ontstaan 
vanuit verbazing en ergerni s over het feit dat beleids
makers en ontwerpers veel aandacht besteden aan de 
woningbouwlokaties terwijl over de werk-enclaves 
nauwelijks wordt gesproken. Toch vormen die werk-

enclaves in snel tempo nieuwe steden, de zogenaam
de Stille Steden. Om dit te illustreren zijn deze werk
enclaves op een topografische kaart van Nederland 
met een zacht lila kleur ingevuld, waarmee duidelijk 
wordt hoeveel ruimte de bedrijfsterreinen nu eigen
lijke beslaan. Het doel van het onderzoek is dit feno
meen in stedebouwkundig opzicht in kaart te bren
gen, het bedrijfsterrein uit zijn puur economische 
hoek te tillen naar de ontwerpsfeer en een funda
mentele discussie op gang te brengen over de stede
bouwkundige dimensies van werk-enclaves in relatie 
tot de rest van de stedelijke omgeving. Eind 1996 zui
len de onderzoeksresultaten in boekvorm worden 
gepubliceerd. 

Landschapsarchitectuur voor de afvaloverstortplaats van Zenderen. 
De traditionele eik is vervangen door de berk die, sinds Adriaan 
Geuze deze vier jaar geleden bij Schiphol toepaste, een boom met 
hoge sierwaarde is geworden. Als de afvalstortplaats vol is, zal deze 
plek mogelijk het landschap van de 21e eeuw gaan vormen : een 
park aangelegd op de afvalstortplaats. Het gebouw van Kas Ooster
huis zal in de toekomst een andere functie kunnen aannemen. 

Architectuur 
Over de architectuur van de individuele bedrijfsge
bouwen constateren sommigen dat de laatste jaren 
een opgaande lijn waarneembaar is. Het laatste 
onderdeel van de excursie werd afgesloten met een 
bezoek aan een bijzonder bedrijfsgebouw; de afvalo
verstortplaats van Zenderen, naar ontwerp van archi
tect Kas Oosterhuis, voortgekomen uit een prijsvraag. 
Dit gebouw is met behulp van computertechno logie 
'flexibel' ontworpen en kon daardoor tijdens het ont
werpoverleg worden aangepast. De discussie bij de 
totstandkoming van dit gebouw betrof het probleem 
van een afvaloverstortbedrijf, dat niemand in zijn 
directe woonomgeving wil. Of de ongebruikelijke 
vormgeving dit probleem wegneemt, is nog niet 
onderzocht. 

Tot slot 

Gebleken is dat de discussie over bedrijfsterreinen 
zich concentreert rondom de economische invulling 
van bedrijfsterreinen, de mobiliteit en de werkgele
genheid . Men zou ook kunnen spreken van de indivi
dualisering van het bedrijfsterrein. Een bedrijfsterrein 
is een zelfstandig functionerend gebied waar volgens 
Greet Bierema de relatie met de rest van de leefom
geving in de loop der tijd is losgeweekt. In vergelij
king met bijvoorbeeld een boerenbedrijf, waar woon
en werkru imte samen met een verzorgde omgeving 
van oudsher een eenheid vormden, zijn de woon
ruimte en zijn nabije omgeving gescheiden van het 
bedrijf, waarbij slechts het zakelijk belang is overeind 
gebleven. Aandacht voor het groen, het uiterlijk van 
de bedrijfsgebouwen, de socia le veiligheid en de 
werksituatie komt daardoor in het geding . Recent, zij 
het aarzelend, lijkt er meer aandacht te komen voor 
de stedebouwkundige en architectonische dimensie. 
Esthetische aspecten van het bedrijfsterrein komen 
op de laatste plaats. En hoewel slechts één op de drie 
van alle werkzame mensen op een bedr.ijfsterrein 
werkt, lijkt deze aandacht zeer gerechtvaardigd 
gezien de ruimte die ermee gemoeid is en de tijd die 
een mens op zijn werk en de daaromheen 'opgelegde 
omgeving' moet doorbrengen. 
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