
Luchtmetingen en analyses van LV2 in Leidschendam Voorburg, 9/8/2022 
 

In dit voortgangsrapport rapporteren wij over de resultaten van de metingen met Palmesbuisjes in 

Voorburg West/Oud Voorburg en Park Leeuwenberg, en over gesprekken met gemeenteraadsleden. 

   

LV2 zoekt versterking 

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerden die ook een bijdrage willen leveren aan een betere 

luchtkwaliteit in de gemeente. Geïnteresseerd? Graag e-mail naar lv2@kpnmail.nl.    

 

Distributie 

Deze mail is gezonden naar alle geïnteresseerden in onze activiteiten in Leidschendam-Voorburg, 

en is ook gekopieerd aan SPPS, PZH, RIVM,DCMR en aan de gemeente Leidschendam Voorburg. 

Alle mail gaat via Blind Copy, zoals gewoonlijk. 

 

Gesprekken met gemeenteraadsleden 

 
Het is vakantieperiode. LV2 gebruikt deze periode, net als in vorige jaren, om gemeenteraadsleden 

uit te nodigen om hen bij te praten over de toestand van de lucht in Leidschendam-Voorburg. 

De agenda voor deze gesprekken is flexibel – veel hangt af van vragen van de gemeenteraadsleden. 

LV2 wil in deze gesprekken een aantal punten aan de orde stellen: gezondheidseffecten, EU normen 

en de strengere WHO adviezen en hoe dit naar verwachten zal doorwerken in EU en nationale 

wetgeving, de verwachtte toestand van de lucht in 2030, en de maatregelen die moeten worden 

genomen om de doelstelling van het Schone Lucht Akkoord te halen. Natuurlijk zijn er ook nog de 

nodige zorgpuntjes ter discussie. 

 

Metingen met Palmesbuisjes – Voorburg-West en Park Leeuwenbergh 
 

In het vorige voortgangsrapport toonden wij de resultaten van metingen met Palmesbuisjes in 

Voorburg-West en Park Leeuwenbergh voor de periode januari 2021 – maart 2022 (15 meetperiodes 

van 4 weken). 

We hebben nu de resultaten ontvangen van meetperiodes 16 t/m 20. Wij hebben daarmee resultaten 

voor de hele tijdspanne van januari 2021 t/m juli 2022. Luchtvervuiling met NO2 is afhankelijk van 

de hoeveelheid geproduceerde vervuiling in een periode maar ook weer en vooral 

seizoenafhankelijk (zie het vorige voortgangsrapport). Daarom is het zinnig om jaargemiddeldes te 

berekenen. Met de 20 nu beschikbare sets metingen kunnen we nu 8 jaargemiddeldes berekenen 

door telkens 13 sets te middelen – voor de periode 1 t/m 13 (januari – december), 2-14, 3-15 enz. 

 

 



Het gemiddelde van deze jaarmetingen zijn in bovenstaande kaart van Voorburg-West samengevat. 

De waarden zijn in µg/m3. De kleurenschaal komt uit het rapport van de gemeente “847 Voortgang 

en actualisatie Actieplan luchtkwaliteit 2019-2022”, en geeft de verwachte vervuiling in 2020 weer. 

Er is een zekere variatie in de daarmee berekende jaargemiddeldes. Deze is in het algemeen vrij 

klein, en wordt in de bijbehorende tabel aangegeven door een standaarddeviatie, die per meetstation 

verschilt. 

 

De variatie is het resultaat van de weersafhankelijkheid, maar natuurlijk ook van de ontwikkeling 

van verontreiniging in de verschillende meetperiodes. Er is de invloed van Corona lockdowns: 

gedurende enkele periodes is er minder auto gereden, en daardoor zijn de waarden laag wanneer het 

jaargemiddelde een groot aantal maanden bevat met corona maatregelen. Jaargemiddeldes berekend 

over 2021 (periode 1-13) zullen lager uitvallen dan het jaargemiddelde van de periode augustus 

2021 – juli 2022 (periode 8-20) 

Verder kan verwachten dat de invloed van de Rotterdamse Baan groter wordt (bij LVW-1) en dat de 

verkeersontwikkeling bij de Maanweg (Binckhorst) als een trend in de cijfers van LVW-4 en LVW-

5 zichtbaar worden.  

In onderstaande figuur zijn de berekende jaargemiddeldes gegeven per station en per periode 

waarover gemiddeld is (1-13; 2-14; enz.). 

 

 
 

De ontwikkeling lijkt duidelijk.  In het algemeen is er een stijgende trend te zien – meer vervuiling 

bij LVW-2 (nabijheid Geestbrug), omgeving Overburgkade en Westenburgstraat (bij de Maanweg) 

bij LVW5. Ook lijkt het verkeer bij de Laan van Nieuw Oosteinde toe te nemen. Wij hebben al 

eerder geconstateerd dat de vervuiling op het kruispunt Prinses Mariannelaan – Fonteynenburglaan 

behoorlijk groot is. Daar is echter geen stijging te zien.  

Er is wel een opmerking te maken over meetstation LVW-1. Dit station hangt aan het eind van een 

doodlopende straat – er is normaliter geen verkeer. Recent zijn er bouwactiviteiten bij dit plein – 



meer verkeer dan gewoonlijk. De sterke stijging van het jaargemiddelde van LVW-1 in de laatste 

periode kan hiermee voor een deel worden verklaard.  

  

Volgens het Besluit Kwaliteit Leefomgeving mag de concentratie van NO2 (jaargemiddelde) niet 

boven de 40 µg/m3 komen (de EU norm). De WHO heeft op basis van recent wetenschappelijk 

onderzoek aanbevolen dat dat de gemiddelde concentratie niet boven de 10 µg/m3 zou moeten 

komen. Aan die voorwaarde voldoet Voorburg-West niet.  

 

 

Reacties graag naar lv2@kpnmail.nl 

 

Alle LV2 voortgangsrapporten zijn terug te vinden op Nieuwste topics in Meetinitiatieven/LV2 - 

Samen Meten forum 

mailto:lv2@kpnmail.nl
https://forum.samenmeten.nl/c/meetinitiatieven/lv2-leidschendam-voorburg/10
https://forum.samenmeten.nl/c/meetinitiatieven/lv2-leidschendam-voorburg/10

