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verschillende bedrijven



bedrijven werken samen



de openbare ruimte verbindt de bedrijven



de plinten en openbare ruimte is flexibel



buiten ruimte loopt door in gebouw plint vouwt wordt een plek

plint wordt verblijfsplek

plint wordt expositieruimte

plint vouwt vertikaal in elkaar

plint wordt “opgerold”

plint wordt poortplint vouwt horizontaal in elkaar
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