PAUL HEERKENS, DIRECTEUR ZOONTJENS
OVER DUURZAME GEBRUIKSDAKEN

‘In steden als Rotterdam is het nuttig
gebruiken van daken noodzaak’
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‘We willen iedereen
inspireren z’n dak te
gebruiken’
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