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Strakke belijning
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tweede

verbindend

het gaat om levensloopbestendigheid.
element

is cederhout, dat is toegepast als
gevelbekleding op de begane grond
en als verticale lamellen. D’Hondt:
“Die lamellen hebben een zonwerende
functie en geven met de houten
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