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Groen Antwerpen tekent bezwaar aan tegen de omgevingsvergunningsaanvraag en project-MER 

(OMV_2019070612) voor de ontbossing en voorbereidende werken “Project One” te Lillo. 

Groen Antwerpen ziet drie elementen voor dit bezwaar tegen de omgevingsvergunningsaanvraag 

van INEOS voor de ontbossing en voorbereidende werken "Project One" te Lillo.   

 

1. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor ontbossing en voorbereidende werken is 

voorbarig, zolang het project zelf, ‘Project One’, niet over de nodige vergunningen beschikt. 

Het is immers nog volstrekt onzeker of ‘Project One’ een vergunning zal krijgen. Als ‘Project One’ 

geen vergunning krijgt, zijn de ontbossing en de voorbereidende werken voor niks gebeurd. 

 

Hoewel de “ontbossing en voorbereidende werken” (= voorwerp van deze vergunningsaanvraag) 

enerzijds en “Project One: de ethaankraker en PDH unit” (aparte vergunningsaanvraag, die later 

zou volgen) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dient men aparte vergunningsaanvragen in. 

Deze “saucissonering” is omwille van verschillende redenen absoluut onwenselijk en een 

veruitwendiging van slecht bestuur. Vergelijk het met het fenomeen 'death by a thousand-cuts', 

dat metafoor staat voor een fataal proces dat zich stapsgewijs en bijna onmerkbaar zal 

voltrekken. Een dergelijk impactvol project (zowel lokale, als globale impact) moet in z’n geheel 

worden beoordeeld en niet in kleine stapjes sluipend erdoor worden geduwd. 

 

Volgende argumenten onderbouwen ons bezwaar tegen de saucissionering van het project: 

- Er is een duidelijke technische samenhang tussen de ontbossing en voorbereidende werken 

enerzijds en de realisatie van “Project One” anderzijds, waardoor één vergunningsaanvraag 

bij één overheid noodzakelijk wordt. Volgens de “Leidraad omgevingsvergunning voor 

gemeentebesturen1” is het absoluut niet de bedoeling om dergelijke projecten op te splitsen: 

"Er moet worden benadrukt dat het niet de bedoeling is ingedeelde inrichtingen of 

activiteiten op te splitsen. Zodra er technische samenhang is, blijft de oorspronkelijk 

bevoegde overheid bevoegd." 

In de titel van het projectMER wordt die 'samenhang' zelfs uitdrukkelijk vermeld: 

                                                           
1
 “Leidraad omgevingsvergunningen voor gemeentebesturen”, april 2016, pagina 27: 

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Leidraad%20omgevingsvergunning
%20voor%20gemeentebesturen.pdf  

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Leidraad%20omgevingsvergunning%20voor%20gemeentebesturen.pdf
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Leidraad%20omgevingsvergunning%20voor%20gemeentebesturen.pdf


 

"Ontbossing en voorbereidende werken voor bouw en exploitatie van een ethaankraker en 

pdh unit (“Project One”) te Lillo". Er is dus een inhoudelijke samenhang van de 

omgevingsvergunningsplichtige activiteiten gekoppeld aan de realisatie van Project One. 

M.a.w. er is geen Project One zonder ontbossing. 

Er is tevens een samenhang naar plaats: het ganse terrein wordt ontbost om later de fabriek 

en kraker in te planten. 

- Door het opsplitsen van de vergunningen kunnen de cumulatieve effecten van de ontbossing 

en voorbereidende werken in combinatie met de uitvoering van Project One (kraker en PDH-

unit) onmogelijk worden omschreven. Nochtans is het noodzakelijk om deze cumulatieve 

effecten in kaart te brengen, alvorens eventueel kan overgegaan worden tot het verlenen 

van een vergunning voor het geheel der activiteiten. Volgende rechtspraak toonde eerder 

reeds de noodzaak aan van het onderzoeken van de cumulatieve effecten:  

Zaak C-404/9 Com/Spa2: 

o 77.    Anders dan het Koninkrijk Spanje stelt, kan uit het gebruik van de 

voorwaardelijke wijs in de op bijlage IV, punt 4, van richtlijn 85/337, zoals gewijzigd, 

betrekking hebbende voetnoot volgens welke „[d]eze beschrijving [...] betrekking 

[zou] moeten hebben [...] in voorkomend geval op de [...] cumulatieve effecten [...] 

van het project” niet worden afgeleid dat de milieueffectbeoordeling niet 

noodzakelijkerwijs betrekking behoeft te hebben op de cumulatieve milieueffecten 

van de verschillende projecten en dat een dergelijke analyse louter wenselijk is. 

o 78      De draagwijdte van deze verplichting om de milieueffecten te beoordelen blijkt 

uit artikel 3 van richtlijn 85/337, zoals gewijzigd, volgens hetwelk bij de 

milieueffectbeoordeling overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11 van die richtlijn 

per geval op passende wijze een identificatie, beschrijving en beoordeling moet 

worden gegeven van de directe en indirecte effecten van een project op mens, dier en 

plant, bodem, water, lucht, klimaat en landschap, materiële goederen en het 

culturele erfgoed, en de samenhang tussen deze factoren. 

o 79      Gelet op de ruime werkingssfeer en het brede doel van richtlijn 85/337, zoals 

gewijzigd, die blijken uit de artikelen 1, lid 2, 2, lid 1, en 3 ervan (zie in die zin arrest 

van 24 oktober 1996, Kraaijeveld e.a., C‑ 72/95, Jurispr. blz. I‑ 5403, punten 30 en 31), 

kan de enkele omstandigheid dat er twijfel kan bestaan over de juiste betekenis van 

het gebruik van de voorwaardelijke wijs in „[d]eze beschrijving zou betrekking 

moeten hebben op” in de voetnoot betreffende bijlage IV, punt 4, bij richtlijn 85/337, 

zoals gewijzigd, ook al wordt die formulering ook in andere taalversies van deze 

richtlijn gebruikt, niet ertoe leiden dat geen ruime uitlegging wordt gegeven aan 

artikel 3 van richtlijn 85/337. 

o 80      Derhalve moet dit artikel aldus worden begrepen dat, aangezien bij de 

milieueffectbeoordeling met name de indirecte effecten van een project op passende 

wijze moeten worden geïdentificeerd, beschreven en beoordeeld, de uitgevoerde 

beoordeling ook een analyse dient te bevatten van de mogelijke cumulatieve 

milieueffecten van dit project en andere projecten, daar een dergelijke analyse 

noodzakelijk is om te garanderen dat bij de beoordeling alle aanzienlijke 

milieueffecten van het betrokken project worden onderzocht. 
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  Zaak C-404/9 Com/Spa aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, 24 november 2011: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115208&pageIndex=0&doclang=nl&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10185414 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115208&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10185414
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115208&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10185414


 

- Een vergelijkbare saucissionering van vergunningsaanvragen in 2013 leidde uiteindelijk tot 

een nutteloze kap van een eeuwenoud waardevol “Ferrarisbos” in Wilrijk. Het bos moest 

gekapt worden voor een “urgente economische ontwikkeling”. Het bos werd inderdaad 

gekapt, maar uiteindelijk bleek die “urgente economische ontwikkeling” niet door te gaan. In 

plaats daarvan kwam er een steriele, en grotendeel ongebruikte, parkeerplaats. Door het 

opsplitsen van vergunningsaanvragen, werd het bos gekapt, zonder zekerheid te hebben 

over het vervolg. Het opsplitsen van vergunningsaanvragen is daarom echt te vermijden. 

 

- De milieu-effecten van Project One worden enkel kwalitatief en bovendien zeer rudimentair 

omschreven in het project-MER (zie verder): 

o Effecten op klimaat: 

In de synthese van de niet-technische samenvatting uit het project-MER (p80) wordt 

bezwaarlijk gesteld dat de ontbossing geen aanzienlijke negatieve effecten heeft op 

het klimaat. Bij de beschrijving van de milieu-effecten van het project zelf (Project 

One) (hoofdstuk 10 uit het project-MER) komen de effecten op klimaat niet voor.  

o Effecten op luchtkwaliteit:  

Effecten van de ontbossing, noch van Project One op fijn stof worden niet 

onderzocht. En dit terwijl er zich op nauwelijks 1km afstand een hot spot van fijn 

stof3 bevindt (thv het Bevrijdingsdok). 

Het is te verwachten dat zowel de ontbossing als de kraker/PDH-unit een negatieve 

impact zullen hebben op fijn stof. 

o Effecten op biodiversiteit: 

Uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos hernemen we: 

“De voorliggende passende beoordeling is onvolledig. Een passende beoordeling 

houdt in dat op basis van de best wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten 

van de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma die een mogelijke 

aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale 

beschermingszone, moeten worden onderzocht en beoordeeld. De passende 

beoordeling moet alle nodige gegevens bevatten om de overheden die over de 

vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma moeten adviseren en 

beslissen, toe te laten dit met volle kennis van zaken te doen. Het Agentschap voor 

Natuur en Bos beschikt op basis van de voorliggende passende beoordeling over 

onvoldoende informatie om betekenisvolle aantasting van de 

instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone uit te sluiten.” 

- In een arrest ECJ omtrent de ringweg rond Madrid uit 2008, kwam indirect ook een vraag aan 

bod in verband met het opsplitsen van verschillende deelprojecten. In dit arrest stelt men 

dat men moet kijken naar factoren als geografische nabijheid, gelijkenissen tussen de 

beoogde projecten en interacties.  Dit arrest ondersteunt het principe van 'geografische 

samenhang' en onderschrijft ons bezwaar tegen het opsplitsen van de vergunningsaanvragen 

van het ontbossen, de voorbereidende werken en het realiseren van Project One. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 zie figuur 1 op pagina 8 



 

C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA4 

o 42      Daarenboven blijkt uit de opsomming in artikel 3 van de gewijzigde richtlijn, 

evenals uit die in artikel 3 van richtlijn 85/337, van de elementen waarmee rekening 

moet worden gehouden, zoals de effecten van een project op, in het bijzonder, mens, 

dier en plant, bodem, water, lucht of het culturele erfgoed, dat het milieueffect 

waarvan de gewijzigde richtlijn de beoordeling beoogt mogelijk te maken, niet enkel 

dat van de geplande werkzaamheden is, maar ook en vooral dat van het te 

verwezenlijken project (zie in die zin arrest Abraham e.a., reeds aangehaald, punt 44). 

o 43      Zoals de advocaat-generaal terecht in punt 28 van haar conclusie heeft 

opgemerkt, kunnen wegenprojecten veel milieueffecten hebben, zowel binnen als 

buiten stedelijke gebieden, welke gelet op de bevolkingsdichtheid en de reeds 

bestaande milieubelasting maar ook wegens de eventuele aanwezigheid van locaties 

van historische, culturele of archeologische betekenis, bijzonder kwetsbare gebieden 

zijn (zie in die zin arrest van 16 maart 2006, Commissie/Spanje, reeds aangehaald, 

punt 81). 

o 44      Ten slotte zij benadrukt dat, evenals het Hof reeds heeft vastgesteld met 

betrekking tot richtlijn 85/337, de doelstelling van de gewijzigde richtlijn niet mag 

worden gefrustreerd door de opsplitsing van een project en dat het buiten 

beschouwing laten van het cumulatieve effect van verscheiden projecten in de 

praktijk niet tot gevolg mag hebben dat projecten, hoewel zij in onderlinge 

samenhang beschouwd aanzienlijke milieueffecten in de zin van artikel 2, lid 1, van 

de gewijzigde richtlijn kunnen hebben, volledig aan de beoordelingsverplichting 

worden onttrokken (zie, wat richtlijn 85/337 betreft, arrest van 21 september 1999, 

Commissie/Ierland, C‑ 392/96, Jurispr. blz. I‑ 5901, punt 76, en arrest Abraham e.a., 

reeds aangehaald, punt 27). 

o 45      Wat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde projecten betreft, volgt uit de 

verwijzingsbeslissing dat deze alle deel uitmaken van het totaalproject „Madrid calle 

30”. Het staat aan de verwijzende rechter na te gaan of deze samen moeten worden 

behandeld wegens met name hun geografische nabijheid, hun gelijkenissen en hun 

wisselwerkingen. 

o 46      Bijgevolg moet op de eerste drie vragen worden geantwoord dat de gewijzigde 

richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij een milieueffectbeoordeling vereist voor 

projecten ter vernieuwing en verbetering van stedelijke wegen, hetzij wanneer het 

gaat om projecten bedoeld in bijlage I, punt 7, sub b of c, bij deze richtlijn, hetzij 

wanneer sprake is van projecten bedoeld in bijlage II, punten 10, sub e, of 13, eerste 

streepje, bij deze richtlijn, die gelet op hun aard, omvang of lokalisatie en in 

voorkomend geval gelet op hun wisselwerking met andere projecten, een aanzienlijk 

milieueffect kunnen hebben. 

 

Groen Antwerpen concludeert dat er onmiskenbaar een belangrijke samenhang is tussen de 

ontbossing en de voorbereidende werken enerzijds en de bouw van de kraker en PDH-unit 

anderzijds. Groen Antwerpen stelt voor dat INEOS de opmaak van een milieu-effectenrapport ernstig 

neemt en een inzichtelijk milieu-effectenrapport opmaakt voor het geheel aan werken die voorzien 

zijn op de site om de kraker en de PDH-unit operationeel te krijgen. De aanvraag voor de 
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 Zaak C-142/07 aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, 25 juli 2008: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68146&pageIndex=0&doclang=NL&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=10186660 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68146&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10186660
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68146&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10186660


 

omgevingsvergunning moet ook in één geheel (ontbossen, voorbereidende werken en Project One) 

worden ingediend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Er is een gebrek aan transparantie en inspraak. Dat blijkt uit volgende feiten: 

- INEOS koos voor een procedure zonder voorafgaande inspraak over het MER, het 

zogenaamde “traject 2” uit de handleiding project-MER 5, ondanks het feit dat het project 

zelf én de voorafgaande ontbossing duidelijk maatschappelijk gevoelig is. De aanbeveling uit 

de handleiding, dat inspraak zinvol/aangewezen is bij maatschappelijk gevoelige projecten, 

wordt niet gevolgd; 

- INEOS koos voor een openbaar onderzoek tijdens de vakantieperiode (31 juli tot 29 

augustus). Vele mensen zijn op vakantie en missen mogelijk het openbaar onderzoek. 

- Het openbaar onderzoek wordt niet aangekondigd bij de “lopende inspraakprocedures” op 

de website van MER Vlaanderen6 

Groen Antwerpen concludeert dat de transparantie en inspraak m.b.t. deze 

omgevingsvergunningsaanvraag beneden alle peil is: er is geen inspraak geweest over de opmaak 

van het MER, het openbaar onderzoek loopt tijdens de vakantieperiode en het openbaar onderzoek 

wordt niet aangekondigd door MER Vlaanderen. 

  

 

 

3. Het is zeer onwaarschijnlijk of Project One een positieve bijdrage zal leveren aan de transitie naar 

een circulaire economie en naar een chemische industrie die koolstofarm is. De impact van 

Project One op natuur, leefmilieu en klimaat werden echter ook niet grondig onderzocht. Er kan 

dan ook pas onderbouwd geoordeeld worden over de vergunningsaanvraag, als de impact van 

het geheel (ontbossing + voorbereidende werken + Project One) goed in kaart is gebracht. 

Volgende elementen onderbouwen deze stellingen: 

 

- Project One zal in situ wellicht een behoorlijke CO2-uitstoot kennen, maar de grootte ervan 

kan niet worden afgeleid uit de (louter) kwalitatieve inschatting die in het project MER 

gemaakt wordt. Bovendien zijn zowel de kraker als de PDH-unit een schakel in de plastiek-

industrie, terwijl op zijn minst single-use-plastics net drastisch moeten afgebouwd worden. 

Tot slot is het business-model van INEOS gebaseerd op het gebruik van (goedkoop) 

schaliegas, gewonnen via fracking. De milieu-effecten van deze techniek worden in het MER 

niet in kaart gebracht. 

                                                           
5
 “Handleiding project-MER in omgevingsvergunning”, september 2018, pagina 9: “3.4. Traject 2: Een ontwerp-

MER als aanmelding” 
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding%20MER%20in%20omgevingsvergunning_0.pdf 
6
 https://www.lne.be/milieueffect-rapportage 

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding%20MER%20in%20omgevingsvergunning_0.pdf
https://www.lne.be/milieueffect-rapportage


 

 

- Het project-MER over de ontbossing en de voorbereidende werken dient – gezien het om 

voorbereidende werken gaat – ook op hoofdlijnen de effecten van de nabestemming te 

beschrijven. De ‘nabestemming’ is niet min, want dat is eigenlijk het hoofdproject, namelijk 

“Project One”.  De effecten van Project One zijn echter op een bijzonder summiere en 

onvolledige manier omschreven (hoofdstuk 10 in het project-MER hoofdstuk 8 in de niet-

technische samenvatting van het MER); het gaat louter over summiere kwalitatieve 

beschrijvingen. Zoals hoger reeds vermeld, maakt deze kwalitatieve beschrijving het 

onmogelijk om cumulatieve effecten van de ontbossing/voorbereidende werken en het 

Project One te meten. 

Bovendien stellen we heel wat hiaten vast bij deze kwalitatieve beschrijving: 

o In de niet-technische samenvatting p. 77, wordt vermeld “In onderstaande 

beschrijving wordt verder ingegaan op emissies naar lucht en water.” Echter die 

‘onderstaande beschrijving is afwezig; er volgt enkel een blanco bladzijde. 

o In het project-MER zelf worden de emissies naar lucht van de kraker op onvolledige 

wijze in kaart gebracht. CO2 en NOx worden beperkt vermeld. Echter in EOS 5/2019 

“Schalie aan de Schelde” p16-21 wordt de kraker-installatie van Shell in Pittsburgh 

omschreven; ook daar wordt schaliegas gebruikt om ethaan te kraken. Benzeen, 

tolueen, hexaan, formaldehyde en ehtylbenzeen zijn stoffen die t.g.v. de werking van 

de kraker vrijkomen. In het project-MER is over deze stoffen niets te vinden. De 

opgesomde stoffen zijn kankerverwekkend en/of brengen schade aan de luchtwegen 

teweeg. 

o In het ganse hoofdstuk 10 over Project One komen de effecten van dit 

ontwikkelingsscenario op klimaat niet aan bod; de term klimaat komt zelfs niet voor.  

- Zoals hierboven reeds gemeld, blijkt uit het advies het Agentschap Natuur en Bos dat de 

passende beoordeling mogelijk gebreken bevat. In het recente PAS-arrest7 oordeelde het Hof 

van Justitie nog ivm passende beoordeling: 

o 95. De passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor het 

betrokken gebied houdt echter ook in dat alle aspecten van het betrokken plan of 

project die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten de 

instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied in gevaar kunnen brengen, moeten 

worden geïnventariseerd (arrest van 25 juli 2018, Grace en Sweetman, C‑164/17, 

EU:C:2018:593, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

o 96   Zoals de advocaat-generaal in dit verband in de punten 42 tot en met 44 van 

haar conclusie heeft opgemerkt, maakt een in een eerder stadium uitgevoerde 

integrale effectbeoordeling, zoals de effectbeoordeling die bij de vaststelling van het 

PAS is uitgevoerd, het mogelijk om te kijken naar eventuele cumulatieve gevolgen 

van de deposities van stikstof in de betrokken gebieden. 

o 97   De omstandigheid dat een dermate algemene beoordeling beter geschikt is 

om te kijken naar de cumulatieve gevolgen van meerdere projecten, betekent echter 

niet dat een nationale regeling als die in het hoofdgeding noodzakelijkerwijs voldoet 

aan alle eisen die uit artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn voortvloeien. 

                                                           
7
 Zaak C‑ 293/17 en C‑ 294/17 aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, 7 november 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207424&doclang=NL 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207424&doclang=NL


 

o 98   De overeenkomstig artikel 6, lid 3, eerste volzin, van de habitatrichtlijn 

verrichte beoordeling mag namelijk geen leemten vertonen en moet volledige, 

nauwkeurige en definitieve constateringen en conclusies bevatten die elke redelijke 

wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de plannen of projecten voor het 

betrokken beschermde gebied wegnemen (arrest van 25 juli 2018, Grace en 

Sweetman, C‑164/17, EU:C:2018:593, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

o 99   Bovendien stelt de in artikel 6, lid 3, tweede volzin, van de habitatrichtlijn 

bedoelde tweede fase van de beoordelingsprocedure, die volgt op de passende 

beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor het betrokken gebied, voor 

de toestemming voor een dergelijk project als voorwaarde dat het de natuurlijke 

kenmerken van het betrokken gebied niet aantast [zie in die zin arrest van 17 april 

2018, Commissie/Polen (oerbos van Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, punt 115 

en aldaar aangehaalde rechtspraak]. 

 

Groen Antwerpen concludeert dat de milieu-effecten van Project One zeer onvolledig in kaart 

gebracht zijn. Het project-MER slaagt er niet in om voor de zogenaamde ‘nabestemming’ de milieu-

effecten op een duidelijke wijze in kaart te brengen. Dit terwijl er veel vragen te stellen zijn bij de 

impact van Project One op ons klimaat en of en in welke mate het project bijdraagt aan de realisatie 

van de gewenste transitie naar een koolstofarme chemie-industrie. Groen Antwerpen vindt het 

noodzakelijk dat de klimaatimpact van het volledige project in kaart wordt gebracht, alvorens kan 

geoordeeld worden of vergunningen kunnen afgeleverd worden. Een doorgedreven toets, die alle 

deelaspecten van de globale voetafdruk, die gepaard gaan met de beoogde processen, moet worden 

uitgevoerd. 

 

 

Gelet op de samenhang tussen de ontbossing en de realisatie van Project One, 

Gelet op de onmogelijkheid om de cumulatieve milieu-effecten van de ontbossing en Project One 

te kunnen vaststellen,  

Gelet op de afwezigheid van inspraak bij de opmaak van het milieu-effectenrapport  

En gelet op de tekortkomingen van het project-MER- zowel bij de omschrijving van de milieu-

effecten van de ontbossing als van het ontwikkelingsscenario (“Project One”),  

 

verzoekt Groen Antwerpen aan de deputatie om geen omgevingsvergunning af te 

leveren aan INEOS voor de ontbossing en voorbereidende werken "Project One" te Lillo  

(OMV 2019070612).    
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* Figuur 1: de ‘hotspot’ van fijn stof 

 

 


