DIRK VAN PEIJPE, FOUNDER DE URBANISTEN
OVER HET ROTTERDAMS DAKENLANDSCHAP

‘Het “Rotterdams daklandschap” is
een doordacht verhaal’
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‘Het is goed om te
kijken: waar is mijn dak?
Welke eigenschappen
heeft het en welke
behoeften heeft de
omgeving’
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