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Om hier meer inzicht in te krijgen, heeft Stichting Probos een stage-opdracht uitgeschreven om hier literatuuronderzoek naar te laten doen. Het resultaat schetst een
genuanceerder beeld van de ecologische duurzaamheid van bamboeproducten.
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