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1 Inleiding 

Aanleiding 

De vroegere activiteiten van 3M te Zwijndrecht hebben gezorgd voor PFAS verspreiding in de omgeving. Op 

basis van bodemonderzoeken binnen het projectgebied ‘Oosterweelverbinding op de linkeroever’ is bekend 

dat er ook hier verhoogde gehalten aan PFAS (met name PFOS) in de bodem aanwezig zijn. Tijdens de 

uitvoering van de werken moet er op worden toegezien dat de activiteiten op de werf niet resulteren in een 

(verhoogd) risico op blootstelling aan PFAS1 (met name PFOS) voor mensen die in de omgeving van de werf 

wonen of verblijven.  

Het blootstellingsrisico wordt opgevolgd met behulp van luchtmetingen. Voor een eventueel verhoogde 

blootstelling in de omgeving van de werf wordt vooral gekeken in de richting van verspreiding via stof. Op basis 

van de stofeigenschappen van PFAS, die reeds aanwezig zijn in de bodem, wordt er geen verdamping naar de 

lucht verwacht, maar mogelijk wel verspreiding naar de lucht door binding aan stofdeeltjes (via verstoffing)2. 

Bijgevolg is de verwachting dat het verspreidingsrisico naar de omgeving minimaal zal zijn bij afwezigheid van 

verstoffing. De aanwezigheid van PFAS in de “vrije dampfase”, als gevolg van de activiteiten voor de aanleg van 

de Oosterweelverbinding, wordt als niet relevant beschouwd. 

De luchtmetingen betreffen de bepaling van zowel PFAS als totaal stof concentratie in de omgevingslucht. Op 

basis van de PFAS concentratie in lucht wordt de worst case dagelijkse inname berekend en getoetst aan de 

meest recente norm. Door de PFAS concentratie in lucht te relateren aan de gemeten totaal stof concentratie, 

wordt de aanname ‘verspreiding treedt op via verstoffing’ geverifieerd. De gemeten PFAS concentratie in lucht 

moet namelijk in lijn liggen met de (in de ruime omgeving) aanwezige PFAS concentraties in de bodem. 

Onderzoeksdoel 

Op basis van de eerste “acute” berekeningen en metingen blijkt het blootstellingsrisico voor omwonenden, 

met lucht als enige blootstellingsroute, ruim onder de norm te liggen (rapporten OWL1-00000-LAN-RAP-W30-

000003 en OWL1-00000-LAN-RAP-W30-000005). In deze volgende fase wordt het blootstellingsrisico 

opgevolgd over een langere termijn door het regelmatig uitvoeren van metingen. Het moment van de 

metingen en de locaties zijn afhankelijk van de weercondities en de geplande activiteiten. 

1 Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) zijn de meest geproduceerde en bestudeerde stoffen die deel uit maken 

van de PFASs (Per- en PolyFluorAlkyl stoffen, CnF2n+1). Geperfluoeerde alkylverbindingen zijn volledig gefluoreerd; gepolyfluoreerde 

alkylverbindingen gedeeltelijk. 
2 De vluchtigheid van een stof (dampdruk) is afhankelijk van de temperatuur en de vluchtigheid van de (vloei)stof. Zuivere stoffen met een 

kookpunt hoger dan 350 °C worden als ‘niet vluchtig’ aangemerkt. De dampspanning van stoffen met een kookpunt hoger dan 350 °C is 

zeer laag en wordt op fiches veelal zelfs niet vermeld omdat bij deze stoffen de verdamping doorgaans verwaarloosbaar is. De vluchtigheid 

wordt normaliter beoordeeld op basis van de Henry constante en de dampdruk. Op basis van de fysische en chemische eigenschappen 

wordt PFOS als een ‘niet vluchtige stof’ aangemerkt. PFOA zou op basis van het kookpunt en de dampspanning normaliter wel als een 

vluchtige stof worden aangemerkt. Echter moet worden opgemerkt dat PFOA zich anders gedraagt dan andere organische stoffen. PFOA is 

namelijk een sterk zuur met een (lange) organische staart. PFOA heeft een dissociatieconstante van 2,8, waardoor alle PFOA bij een bodem 

pH van 6 (neutraal) als anion aanwezig is. Hierdoor is de vervluchtiging van PFOA nagenoeg nihil.  



Luchtmetingen 25 augustus 2021 – Werf infrastructuurwerken Linkeroever 

OWL1-00000-LAN-RAP-W30-000010 

6/13 

2 Normenkader 

Op heden is er geen Belgische of Vlaamse norm betreffende de toegelaten PFAS concentratie in lucht. In een 

voorgaande studie, uitgevoerd door Mensura en Stadsbader, omtrent de PFAS blootstelling binnen een 

arbeidscontext grijpt men daarom terug naar de Duitse MAC-waarde3. In S-RISK wordt dan weer de TCA4 

gebaseerd op het normenkader van EPA gehanteerd5: 

- PFOS MAC-waarde: 0,01 mg/m³ of 10 µg/m³; 

- PFOA MAC-waarde:  0,005 mg/m³ of 5 µg/m³; 

- PFOA TCA: 70 ng/m3 = 0,070 µg/m3 (deze is afgeleid van de TDI van EPA uit 2016 voor PFOA, zijnde 20 ng/kg

lichaamsgewicht/dag).

Een toetsing aan de MAC-waarde wordt hier als niet relevant beschouwd omdat deze meetcampagne gaat over 

de blootstelling van de bevolking en dus niet enkel over blootstelling binnen een arbeidscontext. De PFOA TCA 

gehanteerd in S-RISK is dan weer afgeleid van een EPA TDI uit 2016, terwijl EFSA6 recentelijk een nieuwe 

gezondheidskundige grenswaarde (TWI/TDI7) gepubliceerd heeft. Daarom wordt er getoetst aan het Europese 

normenkader van EFSA, waarvoor het RIVM uit Nederland een toetsingskader heeft uitgewerkt.  

Het document ‘Notitie: status van een EFSA-opinie en de rol van een gezondheidskundige grenswaarde in 

verschillende beleidskaders’ (RIVM, 15 december 2020) schetst een duidelijk overzicht van de gehanteerde 

grenswaarden en de doorwerking van de nieuwe TWI, die in september 2020 is gepubliceerd door EFSA. Deze 

gezondheidskundige grenswaarde is een wetenschappelijk afgeleide waarde die wordt gebruikt in 

risicobeoordelingen, maar in België (nog) niet is geïmplementeerd in wetgeving en geen wettelijk kader 

betreft.8 Naast het gebruik voor risicobeoordeling van stoffen in voedsel, zijn gezondheidskundige 

grenswaarden ook van belang voor het vaststellen van (humane) risicogrenzen voor een stof in bodem, water 

en lucht. 

Aangezien deze notitie gaat over blootstelling via de lucht, wordt de stand van zaken betreffende dit 

milieucompartiment nader toegelicht. In Nederland zijn er, net zoals in Vlaanderen, geen 

luchtkwaliteitsnormen voor PFAS opgenomen in de wet milieubeheer. Ook zijn er geen (indicatieve) Maximaal 

Toelaatbare Risiconiveaus (MTR) vastgesteld voor PFOA in lucht. Het RIVM heeft voor deze stof ook geen 

(indicatieve) gezondheidskundige grenswaarde voor inhalatie afgeleid. Omdat er geen (indicatieve) MTR’s voor 

lucht zijn vastgesteld, is een mogelijke doorwerking van de nieuwe EFSA-TWI niet van toepassing. Het wordt 

ook onwaarschijnlijk geacht dat er een behoefte bestaat voor nieuwe normen (MTR’s) betreffende PFOA (en 

PFOS), omdat deze stoffen inmiddels zijn verboden en dus niet meer via de lucht worden geëmitteerd.  

Bovenstaande toelichting toont duidelijk aan dat er geen specifiek toetsingskader voor handen is betreffende 

blootstelling via de lucht (inhalatie). In de inleiding van deze notitie werd reeds toegelicht dat blootstelling aan 

PFAS, afkomstig van activiteiten op de werf van Oosterweel, voornamelijk te verwachten is via verstoffing. De  

3 MAC = Maximaal aanvaarde concentratie. 

4 TCA = Tolerable concentration in air. 

5 VITO, ‘Proposal for soil remediation values for Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and Perfluorooctanoic acid (PFOA)’, October 2020. 

6 European Food Safety Authority. 
7 TWI = Tolerable Weekly Intake, TDI = Tolerable Daily Intake. 

8 RIVM, ‘Notitie: status van een EFSA-opinie en rol van een gezondheidskundige grenswaarde in verschillende beleidskaders’, Finaal - 15 

december 2020. 
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blootstellingsroute die hierbij aansluit is ingestie. Stofdeeltjes worden namelijk voornamelijk “gevangen” in de 

luchtwegen door het aanwezige slijm. Prikkeling van het slijmvlies resulteert in de vorming van extra slijm, 

hetgeen vervolgens middels hoesten uit het ademhalingsstelsel gewerkt wordt. Bij doorslikken komt 

ingeademde stof in het spijsverteringsstelsel terecht (ingestie). Daarom wordt er ter indicatie getoetst aan de 

gezondheidskundige grenswaarde, ook TDI genoemd. Deze toetsing heeft volgende beperkingen: 

- de veronderstelling dat de volledige ‘totaal stof’ fractie ingeademd kan worden. Echter worden de grotere

stofdeeltjes vroegtijdig tegengehouden of vallen ze zeer snel weer op de grond; 

- de veronderstelling dat alle ingeademde stofdeeltjes ook daadwerkelijk worden opgenomen in het lichaam,

terwijl dit zeker niet het geval hoeft te zijn. Door bijvoorbeeld het snuiten van de neus en het uitspugen van

slijm kan een groot deel van de ingeademde stofdeeltjes weer uitgescheiden worden.

Bij gebrek aan alternatief, en bovenstaande nadelen in acht genomen, wordt voor de toetsing toch uitgegaan 

van de TDI zoals gepubliceerd door EFSA in 2020. Bij het omrekenen van de TDI worden volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

- gemiddelde gewicht van een mens: 70 kg

- gemiddelde hoeveelheid ingeademde lucht: 

· 0,4 tot 0,5 liter lucht per ademhaling; 

· 12 tot 15 ademhalingen per minuut; 

· maximale blootstelling van 24 uur; 

· worst case: 7,5 (l/min) * 1.440 (min/dag) * 10-3 = 10,8 m³/dag.

Tot voor de EFSA-publicatie van september 2020, werd in 2016 door het RIVM een TDI van 12,5 ng PFOA/kg 

lichaamsgewicht/dag gehanteerd. Deze norm wordt ook beschreven in het rapport van VITO uit oktober 2020. 

Uitgaande van het gemiddelde gewicht komt dit overeen met een toelaatbare inname van 0,875 µg PFOA/dag. 

Bij het toepassen van een ‘relatieve potentiële factor’ (RPF)9 van 2 werd in 2019 door het RIVM voor PFOS een 

maximaal toelaatbaar risiconiveau van 0,00625 µg PFOA-eq./kg lichaamsgewicht/dag afgeleid. 

Echter heeft EFSA op 17 september 2020 een nieuwe TWI/TDI gepubliceerd10. Deze TWI bedraagt 4,4 ng 

PFOA/kg lichaamsgewicht/week, hetgeen overeenkomt met 0,00063 µg PFOA/kg lichaamsgewicht/dag. 

Uitgaande van een gemiddeld gewicht van 70 kg, bedraagt de toelaatbare inname 0,044 µg PFOA/dag. Deze 

nieuwe toetsingswaarde is voor PFOS en PFOA respectievelijk een factor 10 en 20 strenger dan de vorige. 

Bovenstaande toetsingswaarde is afgeleid voor PFOA. In het geval dat de analyseresultaten wijzen op de 

aanwezigheid van andere PFAS, zal de concentratie worden omgerekend naar de PFOA-equivalent met behulp 

de RPF. Op deze manier wordt de relatieve toxiciteit van elke PFAS ten opzichte van die van PFOA in rekening 

gebracht en kan er getoetst worden aan de afgeleide ‘toelaatbare PFOA inname per dag’. Voor de in de 

bodemverontreiniging meest voorkomen PFAS, PFOS, is de RPF gelijk aan 2. 

9 RIVM, ‘Memorandum on the implementation of the EFSA sum TWI of PFASs’, Final 7 April 2021. 

10 https://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake 
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3 Meetcampagne (25 augustus 2021) 

Op 25 augustus 2021 zijn er totaal stof en PFAS metingen uitgevoerd. Er vonden geen specifieke werken in 

PFAS houdende grond plaats. Daarom is er gekozen om metingen uit te voeren op locaties waar verstoffing kan 

optreden (braakliggend terrein), gronden liggen opgeslagen en/of werfverkeer aanwezig is.   

3.1 Technische specificaties meetopstelling 

De totaal stof en PFAS bemonstering gebeurt met één en dezelfde meetopstelling. Zodoende worden ook de 

analyses gecombineerd uitgevoerd, of met andere woorden, ‘achtereenvolgens op dezelfde filter’. Dit is 

mogelijk aangezien er geen stappen zijn waarbij degradatie of contaminatie kan optreden. Voor de 

bemonstering wordt, gedurende minimaal 8 uur, omgevingslucht aangezogen met behulp van een high volume 

pomp over een MCE-filter (diameter = 25 mm, poriëngrootte = 0,8 µm). Het debiet wordt ingesteld op 

ongeveer 32 l/min. De exacte volumes en duurtijden per meetlocatie zijn opgenomen in Tabel 3.1. 

Voor de stof analyse wordt de filter na de monstername gedurende 12 uur (spoed procedure) gedroogd in een 

exsiccator waarin een droogmiddel is aangebracht. De reden dat er geen droogoven gebruikt wordt in het geval 

van de MCE-filters, die standaard worden toegepast voor stofmetingen in omgevingslucht, is dat dit type filter 

niet bestand is tegen de hoge temperatuur in de droogoven. Gezien de methode conform is met de procedure 

voor stofbepaling in omgevingslucht, wordt er aangenomen dat het bepaalde stofgehalte correct is en geen 

overschatting. In het geval dat er desondanks toch meer vocht zou achterblijven op de filter, wordt de 

stofconcentratie zeker niet onderschat. Verder zou dit dan ook geen invloed hebben op de PFAS-analyse en dus 

op het berekende blootstellingsrisico. Na het drogen wordt het filter gewogen op een analytische balans tot op 

0,01 mg nauwkeurig. De hoeveelheid stof wordt bepaald uit het verschil tussen het gewicht met en zonder 

stofdeeltjes. Door de hoeveelheid stof te delen door de hoeveelheid aangezogen lucht, wordt de 

stofconcentratie in lucht berekend. 

De PFAS-analyse begint met een voorbereiding in het labo volgens CMA/3/D, conform de methode voor de 

analyse van grondmonsters. Vervolgens wordt de filter gedurende één uur bij 40 °C in methanol gesoniceerd 

(toepassen van utrasoontechniek). Na sonicatie wordt het geheel gecentrifugeerd en het supernatant, de 

heldere vloeistof bovenaan waaruit het sediment werd verwijderd, ingedampt. Van de ingedampte fractie 

wordt de concentratie van 21 PFAS bepaald door middel van UPLC/MS-MS.  

3.2 Meetdag 25 augustus 2021 

3.2.1 Meetlocaties en staalname 

Op deze meetdag zijn PFAS en totaal stof metingen uitgevoerd op volgende locaties (zie ook Afbeelding 3.1): 

1. Kort bij de VITO meetopstelling op de 3M site (braakliggend). Deze informatie kan interessant zijn bij

een latere vergelijking tussen de meetresultaten van Lantis en VITO; 

2. Omgeving tijdelijke fietsbrug. Op de fietsbrug is eveneens stof aanwezig, maar hier een meetopstelling

plaatsen is niet evident; 
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3. Op de werf van COTU. Bedoeling is om verstoffing op het braakliggend terrein te meten. De meting

wordt zo kort mogelijk bij de Palingbeek uitgevoerd, aangezien hier op een later tijdstip ontgravingen

voorzien zijn; 

4. Directe omgeving van betoncentrale. Hier is veel stof t.g.v. werfverkeer en het laden van

vrachtwagens; 

5. Ten zuiden van de E34. Stoffige omgeving. Op de asfalt weg is met moment stof aanwezig, hetgeen

opwaait t.g.v. het gewone verkeer; 

6. Omgeving kluifrotonde. Hier wordt de laatste hand gelegd aan de taluds, waarbij teelaarde wordt

aangebracht. Deze activiteit kan stof genereren.

De ligging van de nummers op Afbeelding 3.1 is indicatief. Door omstandigheden op het terrein kan de locatie 

licht worden aangepast. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de uitgevoerde staalnames, het gepompte volume 

omgevingslucht en de duurtijd per meetlocatie. De staalnames worden maximaal uitgevoerd tijdens de 

werktijden die op de werf gehanteerd worden. 

Tabel 3.1 Overzicht van de uitgevoerde staalnames, het gepompte volume omgevingslucht en de duurtijd op 

25 augustus 2021. 

Meetlocatie Type Start staalname Einde staalname Volume [l] Duurtijd [min] 

1 totaal stof + PFAS 25/08/2021 - 8u21 25/08/2021 - 16u21 14.246 480 

2 totaal stof + PFAS 25/08/2021 - 8u51 25/08/2021 - 16u51 15.424 480 

3 totaal stof + PFAS 25/08/2021 - 9u32 25/08/2021 - 17u32 14.432 480 

4 totaal stof + PFAS 25/08/2021 - 10u01 25/08/2021 - 18u01 11.129 480 

5 totaal stof + PFAS 25/08/2021 - 7u53 25/08/2021 - 15u53 13.330 480 

6 totaal stof + PFAS 25/08/2021 - 7u28 25/08/2021 - 15u28 14.191 480 

Afbeelding 3.1 Meetlocaties op 25 augustus 2021. 
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3.2.2 Analyseresultaten en interpretatie 

Tabel 3.2 geeft de analyseresultaten per meetlocatie. Het volledige analysecertificaat is bijgevoegd in Bijlage I. 

Voor alle 21 geanalyseerde PFAS is het analyseresultaat kleiner dan de rapportagegrens (RG). Omdat uit de 

bodemanalyses blijkt dat de bodemverontreiniging met PFAS voor gemiddeld 75 % uit PFOS bestaat, wordt 

PFOS als leidende component beschouwd. Daarom geeft onderstaande tabel enkel de PFOS analyseresultaten 

weer. 

Tijdens de metingen is ook de windrichting gemonitord. Uit deze gegevens blijkt dat de wind gedurende de 

voormiddag hoofdzakelijk noordoostelijke richting kwam en gedurende de namiddag uit noordwestelijke 

richting. De windsnelheid bedroeg 0,44 tot 1,78 m/s. 

Naast de gerapporteerde PFOS concentratie, geeft  

Tabel 3.2 ook de omrekening naar de PFOA-equivalent met behulp van ‘relatieve potentiële factoren’ (RPF). 

Om het PFOA-equivalent te berekenen, wordt de concentratie gelijkgesteld aan de (niet afgeronde) 

rapportagegrens. Dit is een absolute worst case benadering, aangezien er enkel met voldoende zekerheid 

gesteld kan worden dat de concentratie onder deze rapportagegrens ligt. Hoeveel lager de werkelijke 

concentratie ligt kan niet met een voldoende betrouwbaarheid worden gerapporteerd. Alle meetresultaten 

worden ook visueel weergegeven op de website van de Oosterweelverbinding. 

Tabel 3.2 PFAS en totaal stof analyseresultaten op 25 augustus 2021. 

Meetlocatie Totaal stof concentratie 

[µg/m³] 

PFOS concentratie 

[µg/m³] 

RPF PFOA-eq. 

[µg/m³] 

1 57 0,0005 2 0,001 

2 78 < 0,0003 2 < 0,0006 

3 15,2 < 0,0003 2 < 0,0006 

4 386,4 < 0,0004 2 < 0,0008 

5 237,1 < 0,0004 2 < 0,0008 

6 66,2 < 0,0004 2 < 0,0008 

De resultaten voor totaal stof tonen een duidelijk verschil in stofvorming aan. Dit verschil is vermoedelijk te 

verklaren door de plaatselijk uitgevoerde activiteiten.   

Wat PFAS betreft zijn alle concentraties, behalve op locatie 1, kleiner dan de rapportagegrens. Dit wilt zeggen 

dat voor de 5 overige locaties enkel met voldoende zekerheid gesteld kan worden dat de concentratie onder de 

RG ligt, zonder hier een exacte concentratie voor te bepalen. Bijgevolg kan enkel voor locatie 1 het PFAS 

blootstellingsrisico, zijnde de maximaal potentiële dagelijkse inname, bepaald worden. Voor de overige locaties 

is dit niet mogelijk. 

Voor de berekening van het blootstellingsrisico worden volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- gemeten PFOS-concentratie op 25 augustus 2021: 0,001 µg PFOA-eq./m³; 

- gemiddelde gewicht van een mens: 70 kg
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- gemiddelde hoeveelheid ingeademde lucht: 

· 0,4 tot 0,5 liter lucht per ademhaling; 

· 12 tot 15 ademhalingen per minuut; 

· maximale blootstelling van 24 uur per dag; 

· worst case: 7,5 (l/min) * 1.440 (min/dag) * 10-3 = 10,8 m³/dag.

Dit resulteert in volgende worst case dagelijkse PFOS inname: 

10,8 � �³
	
�� ∗ 0,001 �µ� ���� − ��.

�� � =  0,011 �µ� ���� − ��.
	
� �

Deze berekende potentiële dagelijkse PFOS inname uitgaande van de concentratie gemeten op meetlocatie 1, 

uitgedrukt als PFOA-equivalent, van 0,011 µg PFOA-eq./dag voldoet ruim aan de (afgeleide) EFSA 

toetsingswaarde van 0,044 µg PFOA/dag wanneer enkel de blootstellingsroute via de lucht beschouwd wordt. 

Deze berekende blootstelling kan als worst case beschouwd worden. Er wordt er namelijk uit gegaan van een 

blootstellingsduur van 24 uur. Dit komt niet overeen met de realiteit en resulteert aldus in een overschatting 

van de werkelijke dagelijkse inname. Het effectieve blootstellingsrisico is bijgevolg lager.  



Luchtmetingen 25 augustus 2021 – Werf infrastructuurwerken Linkeroever 

OWL1-00000-LAN-RAP-W30-000010 

12/13 

4 Conclusie en aanbevelingen 

Op basis van de eerste berekeningen en metingen bleek het blootstellingsrisico voor omwonenden, met lucht 

als enige blootstellingsroute, ruim onder de norm te liggen (rapporten OWL1-00000-LAN-RAP-W30-000003 en 

OWL1-00000-LAN-RAP-W30-000005). Gedurende de werken  wordt het blootstellingsrisico opgevolgd door het 

risicogestuurd en regelmatig uitvoeren van metingen.  

Op 25 augustus 2021 zijn er in het kader van de lange termijn opvolging van het blootstellingsrisico metingen 

uitgevoerd op verschillende locaties op de Oosterweelwerf. De resultaten wijzen op een stofvorming die sterk 

bepaald wordt door de lokale activiteiten. De hoogste stofconcentraties werden vastgesteld naast de 

geasfalteerde weg en de betoncentrale, de laagste stofconcentraties op de braakliggende terreinen.  

Wat PFAS betreft heeft het laboratorium enkel een PFOS concentratie vastgesteld ter hoogte van meetlocatie 

1. Deze bedroeg 0,0005 µg PFOS/m³. Alle andere analyseresultaten liggen onder de rapportagegrens.

De berekende potentiële dagelijkse PFOS inname uitgaande van de concentratie gemeten op meetlocatie 1, 

uitgedrukt als PFOA-equivalent, van 0,011 µg PFOA-eq./dag voldoet ruim aan de (afgeleide) EFSA 

toetsingswaarde van 0,044 µg PFOA/dag wanneer enkel de blootstellingsroute via de lucht beschouwd wordt. 

Op basis van de stofeigenschappen van de PFAS zal verspreiding van de ‘bodem gerelateerde verontreiniging’ 

naar en via de lucht hoofdzakelijk kunnen plaatsvinden door verstoffing van de grond. Hierdoor daalt het 

blootstellingsrisico naarmate er minder verstoffing optreedt. Vandaar dat stofbeheersingsmaatregelen, zoals 

toegepast op de werf, een positieve invloed hebben op het blootstellingsrisico. 
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5 Bijlagen 

Bijlage I:  Analysecertificaat meetdag 25 augustus 2021 

Bijlage II: Overzicht meetresultaten alle meetcampagnes 




