Luchtmetingen en analyses van LV2 in Leidschendam Voorburg, 17/1/2021
In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat wij hard bezig waren onze software aan te passen zodat
wij ook kunnen profiteren van de nieuwe database van RIVM. Ook meldden wij dat wij
gespreksrondes in de gemeente over het Schone Lucht Akkoord hebben gevoerd.
In deze nieuwsbrief besteden wij naast deze onderwerpen ook aandacht aan o.a.:
• Een nieuwe meetcampagne in Voorburg-West. Voor het eerst werken wij in een
meetcampagne samen met de gemeente, en ook voor het eerst werken wij met
Palmesbuisjes, een oudere techniek, die in milieukringen een goede naam heeft.
• Een vergelijking tussen Oud en Nieuw 2019-2020 en 2020-2021, met daarin veel aandacht
aan meteorologische effecten die de hoeveel luchtvervuiling beïnvloeden.
• Het Schone Lucht Jaarcongres, een congres ter gelegenheid van één jaar ondertekening van
het Schone Lucht Akkoord.
LV2 activiteiten
Nieuwe Meetstations in Voorburg West
De ontwikkelingen in de Binckhorst en de opening van de Rotterdamse Baan zullen in de nabije
toekomst leiden tot een toename van het verkeer in Voorburg West - ook de nieuwe bewoners van
de Binckhorst moeten door Voorburg-West en Oud-Voorburg naar winkels in Oud Rijswijk en Oud
Voorburg. De gemeenteraad signaleerde dit en D66 vroeg om metingen van luchtkwaliteit in het
gebied. LV2 gaat nu in samenwerking met en gesteund door de gemeente voor een periode van twee
jaar met Palmes buisjes de luchtkwaliteit meten op specifieke punten in Voorburg West.
Palmesbuisjes zijn een soort reageerbuisjes, die een chemische stof bevatten, die gevoelig is voor
stikstofdioxide (NO2) – zeg de uitlaatgassen - en die onder invloed van die gassen verandert. Een
meting duurt vier weken - na vier weken opgehangen te zijn worden de buisjes in een laboratorium
doorgemeten en de gemiddelde vervuiling over die vier weken bepaald.
Vrijwilligers werden gezocht via publicaties in Nextdoor, Vlietnieuws en het Krantje
(https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/107673/nieuwe-luchtkwaliteitsmetingen-invoorburg-west, https://vlietnieuws.nl/2020/12/22/onderzoek-naar-luchtkwaliteit-in-voorburgwest/ ). Veel (28!) belangstellenden die hun tuin ter beschikking wilden stellen reageerden. Waar de
Palmesbuisjes zouden worden opgehangen werd uiteindelijk bepaald op basis van criteria die met
de gemeente waren overeengekomen.
Op 14 januari zijn de buisjes geplaatst en is de eerste meetperiode van vier weken begonnen. De
meetresultaten komen pas zo’n vier weken later beschikbaar. Het is de bedoeling dat wij deze ook
publiceren op de RIVM website samenmeten.rivm.nl, waar ook de resultaten worden gepubliceerd
van al onze andere stations. Weer hebben we via de lokale pers informatie verspreid
(https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/107927/groot-enthousiasme-voor-metingluchtkwaliteit-in-voorburg-west ).
Bestaande stations
De paddenstoelen zitten aan het eind van hun levensduur. Zorgelijk, want de paddenstoelen zijn de
enige apparaten die wij hadden die voorzien zijn van een NO2 meter die elk uur een meetwaarde
geeft. De Palmesbuisjes meten ook NO2, maar leveren slechts één meetpunt per vier weken.
Van de 17 paddenstoelen die we oorspronkelijk hebben geïnstalleerd zijn er nu 10 over die nog
signalen doorgeven aan samenmeten.rivm.nl. Wij hebben twijfels of de overgebleven metingen nog
betrouwbaar zijn, en moeten in de nabije toekomst besluiten wat we met de paddenstoelen moeten
gaan doen.

De fijnstofmeters, die vooral voor het fijnere fijn stof PM2,5 kunnen worden ingezet, zijn van
recenter datum. Er zijn er nu 21 actief. Zij kunnen op samenmeten.rivm.nl worden herkend aan hun
naam – hun naam bestaat uit de beginletters “NBI-SB” gevolgd door een stel cijfers. Wij noemen ze
in het kort SB-stations.
Er is nog een categorie actief waar LV2 naar kijkt, terwijl die stations niet onder LV2 beheer staan.
De meetpunten met een naam “LTD_” + wat cijfers zijn vergelijkbaar met de SB-stations. LTD staat
voor LuftDaten, een Duitse organisatie die zelfbouw van meters propageert.
Naast deze Citizen Science stations betrekt LV2 ook een aantal officiële RIVM stations in de
analyses.
Software
RIVM heeft zijn database structuur gewijzigd, en daarmee is de manier om gegevens uit de
database te betrekken, veranderd. Wij hebben twee manieren: de eerste betrekt de gegevens uit een
oudere versie van de website samenmeten.rivm.nl; de tweede betrekt de gegevens via een nieuwe,
door RIVM geleverde, API (Application Programming Interface). Wij gebruiken beide
benaderingen nog naast elkaar. De tweede, officiële, benadering leek aan het euvel te lijden dat er af
en toe datapunten niet doorkomen. Het is niet duidelijk of dit probleem een gevolg is van
ontbrekende datapunten in de database, of dat de datapunten verdwijnen in de stappen tussen RIVM
database en onze opslag op onze computers. De Citizen Science groep in Gouda die de interface
software heeft geschreven heeft hierover contact gehouden met RIVM. Als het probleem is opgelost
zullen wij alle gegevens van de laatste paar jaar nog een keer moeten downloaden.
In november is ALVA 2.2 naar de Citizen Science groepen in de provincie Zuid Holland waarmee
LV2 samenwerkt (Zuidplas, Lansingerland, Gouda, Delft), gestuurd. Op basis van commentaar van
één van de gebruikers is de handleiding grondig gereviseerd.
Na ALVA 2.2 zal nog een release nodig zijn. De ontwikkeling van de software is altijd al
afhankelijk geweest van de onderzoeksvragen die uit de analyses naar boven komen. Wij zien al
twee nieuwe uitdagingen komen: het toevoegen van metingen van Palmesbuisjes, en het gebruik
van meer weerkundige grootheden dan we op het ogenblik gebruiken (zie hieronder in het
hoofdstukje Analyses).
Gouda en Zuidplas kijken voor hun analyse mogelijkheden ook naar een RIVM tool, die nog in
ontwikkeling is: samen-analyseren. Deze software bied een aantal (niet alle) van de mogelijkheden
van ALVA, maar heeft het voordeel dat de user-interface geografisch georiënteerd is. LV2 is van
plan deze software naast de ALVA software te gaan gebruiken.
Analyses
De aanpassingen aan de software hebben tijd gekost, en daardoor was er minder nadruk op de
analyses dan gewoonlijk.
Met het grote aantal SB en LTD stations kijken we meer dan vroeger naar de fijnstof gegevens.
Verleden jaar hebben we uitgebreid stil gestaan bij de hoeveelheid fijnstof die op 31 december 2019
en 1 januari 2020 geproduceerd was door het vuurwerk op die dagen. Conclusie was dat de
hoeveelheid fijnstof die op deze twee dagen was geproduceerd in de buurt kwam van 4% van de
totale hoeveelheid fijnstof die gedurende het hele jaar werd geproduceerd.

Dit jaar hebben we de exercitie herhaald, gebruik makend van dezelfde meetstations. Zoals te
verwachten was met het vuurwerkverbod, was de uitstoot van fijnstof minder. Nog steeds waren er
hoge pieken, maar er was vrijwel geen signaal voorafgaand aan Oude Jaar, en, verrassend, er was
geen lange staart van vervuiling op 1 januari. Het weer blijft een belangrijke factor bij de
verspreiding van de luchtvervuiling, en bepaalt daarmee de hoeveelheid overlast die we
ondervinden van het afschieten van vuurwerk.
Wij geven details in Bijlage 1.
Politiek
Schone Lucht Akkoord
Zoals eerder gemeld, het Schone Lucht Akkoord (SLA) is door de gemeente ondertekend. In het
kader van de ondertekening van dit akkoord hebben wij in de zomer gesprekken gevoerd met
gemeenteraadsleden, en later met gemeenteambtenaren, en ook met de wethouder.
Binnen het SLA wordt aan een aantal onderwerpen speciale aandacht besteed, waaronder mobiliteit,
houtstook,en burgerparticipatie. Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat er, gelet op de
maatregelen die afgesproken zijn in het SLA, meer voorlichting komt over houtstook en dat de
gemeente RIVM stookalerts zou doorgeven via hun eigen communicatie kanalen. De website van
de gemeente geeft op dit ogenblik (nog) geen informatie over houtstook. In het Krantje zijn in de
loop van de tijd wel een aantal advertenties geplaatst. Bij de stookalert voor de provincie Zuid
Holland van 8 januari werd er nog geen bericht via social media doorgegeven. Bij de
daaropvolgende stookalert van 15 januari kwam de melding wel op Twitter te staan (en
waarschijnlijk ook op Facebook – omdat wij geen lid zijn van Facebook hebben wij dit niet
gecontroleerd).
Houtstook levert een behoorlijke bijdrage aan luchtvervuiling met fijnstof. Wij zijn van mening dat
de gemeente aan deze luchtvervuilingsbron meer aandacht kan besteden. Zo geeft de gemeente
Zuidplas informatie met borden langs de weg, en geven sommige gemeentes vrij veel informatie op
hun gemeente website.
Ook wordt in het Schone Lucht Akkoord aandacht besteed aan burgerparticipatie, en natuurlijk aan
mobiliteit (verkeers- en vervoersplannen). De samenwerking met de gemeente in de meetcampagne
met Palmesbuisjes kan worden gezien als blijk dat de gemeente meer aandacht wil geven aan
burgerparticipatie op het gebied van luchtkwaliteit.
Schone Lucht Jaarcongres
Het is interessant te zien wat andere gemeentes doen. Op 13 januari was er een (virtueel) congres
over het Schone Lucht Akkoord, één jaar na de datum van ondertekening van het akkoord door de
eerste deelnemers. Ongeveer 300 mensen deden mee; LV2 was vertegenwoordigd door twee leden.
De meeste deelnemers kwamen uit provincies, gemeentes en GGDs.
Tijdens het congres werden een aantal lezingen gehouden, gedeeltelijk in een centrale sessie, en
gedeeltelijk in sessies die parallel liepen. De lezingen bij de centrale sessies waren motiverend
bedoeld, en de parallel sessies gingen dieper in op hoe gemeentes en provincies het Schone Lucht
Akkoord gebruikten om de luchtkwaliteit in hun omgeving te verbeteren. Wij voegen hierbij de
notities van één van ons toe als bijlage 2. De notities zijn kort gehouden, en zijn bedoeld voor intern
gebruik in LV2 maar bevatten een veelheid aan informatie die ruimer verspreiding verdient.
Bij de motiverende lezingen werden een aantal interessante punten opgebracht:
1. De verhouding tussen de sterfte en ziektelast en de hoeveelheid geld die er aan zorguitgaven
en preventie wordt besteed.
2. Anekdotisch: De dood van een negenjarig meisje door luchtvervuiling (uitspraak van een
rechter) - https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/16/girls-death-contributed-

to-by-air-pollution-coroner-rules-in-landmark-case. Niet vermeld in deze conferentie, maar
in dit verband wel vermeldenswaard is dat een vluchteling uit Bangladesh niet naar zijn land
teruggestuurd is na de uitspraak van een Franse rechtbank dat zijn leven in gevaar zou
komen door de hoge mate van luchtvervuiling in dat land
(https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/15/air-pollution-will-lead-to-massmigration-say-experts-after-landmark-ruling)
3. En wat “oud nieuws” over een triest record voor Nederland:
https://www.ad.nl/binnenland/nergens-in-europa-zo-veel-kinderen-met-astma-dooruitlaatgassen~a43cff8b/
Bij de parallelle sessies waren er relatief veel bijdragen over vervoer per water (belangrijk voor
Rotterdam). Voor Leidschendam-Voorburg lijkt de holistische benadering van Rotterdam
(vergroenen, minder beton, minder auto’s, convenant met sector logistiek) interessant.
Er was geen sessie over houtstook. Dit onderwerp werd echter uitgebreid bediscussieerd in de
chatsessie die parallel met de centrale sessie werd gehouden. Bottom line: er wordt aan voorlichting
gedaan, bij de éne locatie meer dan bij de ander. Het meten van overlast door houtstook staat echter
nog in de kinderschoenen, en dat maakt het handhaven bij overlast moeilijk. Ons verslag gaat
uitgebreid in op het onderwerp.
Wij zoeken mensen!
LV2 probeert een kenniscentrum te zijn voor luchtvervuiling, en vanuit deze kennis bij te dragen
aan de maatschappelijke discussie. Wij zoeken geïnteresseerden die meer willen weten over de
luchtkwaliteit in onze gemeente en die mee willen werken met metingen en analyses. De analyse
van de vele gegevens is uitdagend, zelfs met de software die we nu beschikbaar hebben.
Distributie
Deze mail is gezonden naar alle actieve medewerkers (huisvesters, analyseerders, technische
hulpen) van de groep LV2 (Lucht voor Leidschendam-Voorburg) en naar andere geïnteresseerden 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.
Het aantal geadresseerden is hoog. Geef in uw e-mail systeem aan dat lv2@kpnmail een
vertrouwde afzender is – anders belandt onze mail misschien in de spam box. Dank!
Reacties graag naar lv2@kpnmail.nl

Bijlage:

Vergelijking Jaarwisselingen 2019-2020 en 2020-2021
Met de nieuwe toegangsmethode tot RIVM gegevens kunnen wij bij twee versies van de metingen
van fijnstof. De éne versie geeft de getallen, zoals die door de hardware is geproduceerd – de pure
gemeten luchtverontreiniging in µg/m3 (microgram per kubieke meter). In onze software ALVA 2.2
wordt de zo gemeten PM10 fractie aangegeven met P10_m. De tweede versie is er één waar RIVM
een kalibratieprocedure heeft losgelaten. In deze kalibratiestap worden de gegevens vergeleken met
nabijgelegen officiële RIVM stations en aan de hand daarvan gecorrigeerd
(https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/dataportaal/kalibratie-van-fijnstofsensoren ).
Bij de oude toegangsmethode kregen wij alleen de oorspronkelijke gemeten waarden te zien.
Er is weinig verschil tussen de gemeten en de geijkte versies – we vergelijken daarom hier de
gemeten versies verkregen met de oude interface.
Voor een overzicht is het gemakkelijk een plot te maken waarbij de luchtverontreiniging in
kleurencode wordt gegeven in een kader plot, waarbij de horizontale balken het verloop van de
luchtvervuiling over tijd geven per meetstation. Dezelfde informatie is aanwezig op meer
conventionele lijnplots. We geven ze hier beiden.
Overgang 2019-2020

Overgang 2020-2021

De maximum vervuiling met PM2,5 is ongeveer gelijk voor beide jaren. In 2019-2020 was er vroeg
op de avond een behoorlijke vervuiling (kwam overeen met mist – er was weinig zicht), en dat was
duidelijk te zien op een aantal stations (SB926 en 949), beide gelegen in dezelfde buurt waar
kennelijk vroeg in de avond vuurwerk werd afgestoken. Het station LTD_14522 ligt op de rand van
Leidschenveen aan de weilanden, en daar was beide jaren minder vuurwerk te zien dan op andere
locaties. Sommige buurten in Leidschendam-Voorburg waren in 2020-221 rustiger dan in het
voorgaande jaar.
Heel opvallend is dat bij de overgang 2019-2020 het vuurwerk lang doorging en dat de vervuiling
heel lang bleef hangen. Er is een staart die gedurende de hele eerste januari zichtbaar bleef.
Omdat er een (kennelijk weinig gehoorzaamd) vuurwerkverbod was, kon men verwachten dat de
gemiddelde vervuiling over deze twee dagen in 2020-2021 minder was dan die van 2019-2020.
Inderdaad is dat zo. De gemiddelde voor PM2,5 liep van 84,5 µg/m3 terug naar 63,6, en die van
PM10 van 142,1 naar 83,2., een reductie van 25% respectievelijk van 41 %.
De vraag is waarom de vervuiling op 1 januari 2021 zo snel werd afgekapt. Een deel van het
antwoord is het vuurwerkverbod, waardoor wellicht op 1 januari niet meer met vuurwerk werd
“gespeeld”. Een ander deel van het antwoord kan in de weersomstandigheden liggen.
De windsnelheid was op 31 december 2020 middernacht erg laag, ongeveer 1 m/s – vrijwel
windstil, Zuid West, windkracht 1. Een jaar eerder was de windsnelheid ’s nachts ongeveer 4 m/s,
windkracht 3, Zuid Oosten wind. In beide jaren was de menglaag (de laag waarin de vervuiling van
de grond zich mengt met de lucht) betrekkelijk dun, zo’n 200 - 300 meter dik, niet erg speciale
waarden (gegevens van http://eumetrain.org). Op 1 januari 2021 was de menglaag dikker dan op 1
januari 2019, vooral in de ochtend, dus de vervuiling kon iets beter weg dit laatste jaar. Wat zeker
een rol speelde is dat in 2019-2020 er geen spatje regen viel, terwijl er op 1 januari 2021 een paar
buitjes waren. In principe zijn buien goed nieuws: zij spoelen de lucht schoon. De vervuiling komt
dan in het oppervlakte water terecht. Ook duiden buien op wat meer beweging in de atmosfeer. Daar
duidt de piek in de menglaagdikte midden overdag ook op.

Dit jaar kwam de gemeten luchtvervuiling bij oud en nieuw lager uit dan bij het vorige jaar. De
totale hoeveelheid afgeschoten vuurwerk bij middernacht leek niet substantieel lager te liggen, maar
de vervuiling was eerder verdwenen. Een gedeelte van dit effect kan verklaard worden door de
weersomstandigheden, en is niet alleen het effect van het vuurwerkverbod.
Reacties graag naar lv2@kpnmail.nl

Bijlage 2:
Observaties Schone Lucht Jaarcongres (FK, LV2, 14 januari 2021)
Inleiding Lex Burdorf (gezondheidsraad, Erasmus MC)
1. Er wordt in verhouding minder geld besteed aan het terugdringen van ziektelast en sterfte
door luchtverontreiniging in het buitenmilieu dan aan het terugdringen van ziektelast en
sterfte door andere factoren (roken, ongezonde voeding, weinig beweging, alcoholgebruik)
(bron: volksgezondheidzorg.nl).

2. Effecten van luchtverontreiniging zijn op populatieniveau goed zichtbaar, maar op
individueel niveau bijna nooit.
3. De combinatie hoge temperatuur en blootstelling aan fijnstof geeft significant hogere
mortaliteit (Willers, Saskia M., Marcel F. Jonker, Lisette Klok, Menno P. Keuken, Jennie
Odink, Sef van den Elshout, Clive E. Sabel, Johan P. Mackenbach, en Alex Burdorf. ‘High
resolution exposure modelling of heat and air pollution and the impact on mortality’.
Environment International 89–90 (1 april 2016): 102–9.
https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.01.013.).
4. Integrale aanpak (aanbeveling Burdorf):
a. Mobiliteit en zero emissie
i. Stimuleren fietsen en lopen in de stad
b. Stedelijke leefomgeving:
i. Minder beton en meer vergroening in de stad
Aanpak provincie Utrecht (Organisatorisch verhaal)
1. Samenwerking met aantal gemeentes
a. Nuttige video: https://www.youtube.com/watch?v=azydWyxS5aw . Provincie heeft
acht ambassadeurs Gezonde Lucht (wethouders, directeur GGD en NMU)
b. Gedeelde missie, visie en agenda
c. Ook moeilijker thema’s
i. Houtstook (Josja Veraart, adj Directeur Natuur en Milieu Federatie Utrecht).
Bewust kiezen voor stoken, wel of niet. Electrische kampvuurtjes als
alternatief.
d. Concrete acties en pilots

i. Citizen Science groepen / snuffelfiets
ii. Pilot filtersysteem voor school / gevoelige bestemming (Wouter Catsburg,
Zeist). Het gaat hier om Zeist, Noordam Montessori Lyceum. Test met
filtersysteem op dak, dat fijnstof filtert en dat de lucht koelt. Samenwerking
met TNO.
iii. Connectie met Green Deal (Europa). Dat is ook financieringsbron.
2. Werk in uitvoering.
Aanpak Rotterdam (Zeer concreet)
1. Uitdagingen: toevoegen 18000 woningen, reductie CO2, verbetering luchtkwaliteit. Aanpak:
meer ruimte voor voetganger, fiets en openbaar vervoer ipv gemotoriseerd verkeer.

2. Logistiek: convenant met 56 partijen uit de logistiek sector om een zero emissie zone voor
stadslogistiek te verwezenlijken per 2025. Vrachtverkeer e.d. 10% van het aantal kilometers,
leveren 70% van de vervuiling NO2, en 50% van de PM10.

3. Maatregelen wat betreft logistiek zijn concreet:
a. Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s (N1,N2 en N3) die na 1 januari op kenteken
worden gezet moeten emissie vrij zijn in de ZES-zone.

b. Overgangsregelingen voor diverse soorten bakwagens, trekkers, bestelauto’s en plugin hybrides.
c. Uitzonderingen voor particulieren en voor vervoer met hardheidsclausule.
Geleidelijke overgang vanaf 2020 van stimuleren tot reguleren.
4. Groot aantal stadsprojecten
a. Belangrijkste kenmerken:
i. Minder auto’s
ii. Meer groen
iii. Minder beton
b. Voorbeeld Hofplein – Rotonde wordt een vierkant park, met groen in het midden en
een smalle weg die eromheen leidt.
Meten vanuit de ruimte (lezing Professor Pieternel Levelt – Delft, KNMI)
1. Geeft het wereldwijde probleem aan.

2. Voorbeelden astma

3. Fraaie voorbeelden van minder vervuiling door lockdowns (zie eind verslag).

Houtstook
1. Geen presentatie over houtstook, maar wel veel discussie op de chat naast het congres. Geeft
aan dat houtstook als een serieus probleem wordt gezien.
2. Gemeente Arnhem (en andere Gelderse gemeentes) subsidiëren een cursus houtstook, en
verbiedt houtstook bij overlast. Er is grote winst te behalen met betere procedures bijstoken,
gebruik van katalysatoren in de schoorsteen enz. Het kennis document STAB 2019
(https://stab.nl/wp-content/uploads/2019/11/STAB-Kennisdocument-Houtstook-september2019.pdf) is niet enthousiast over katalysatoren (risico van dioxine productie), en legt
nadruk op andere oplossingen om overlast van houtstook te voorkomen.
3. In het algemeen is er een probleem bij handhaving bij overlast (uitspraak Raad van State in
Oldenzaal zaak in december 2020). Het wachten is op een meetprotocol, door TNO te
ontwikkelen op verzoek van staatssecretaris Van Veldhoven
(https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/vieze-kachel-in-de-ban-gemeenten-pakkenvoor-het-eerst-houtstook-aan-stop-met-polariseren~a51f1ac4/).
Meest recente rapport van TNO over dit onderwerp is TNO-rapport – 2020 R11767A;
Houtrook uit particuliere kachels: zoektocht naar indicatoren en verkenning van
mogelijkheden voor reductie van overlast. De titel geeft de stand van zaken goed weer.
4. Emissieramingen voor fijnstof volgens Europese definitie brengen geen effecten in rekening
van condenseerbare fijnstof van houtkachels
(https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-emissieramingenluchtverontreinigende-stoffen-rapportage-bij-de-klimaat-en-energieverkenning2020_4211.pdf). Effecten zijn groot (figuren uit PBL rapport)

Zelfde figuur; andere waarden voor houtstookvervuiling

5. De stookwijzer (https://www.stookwijzer.nu/home/dashboard ) geeft eerder aan wanneer het
onverstandig is hout te stoken dan stookalert.nl; de RIVM applicatie geeft hoogst zelden een
waarschuwing. Ook bij de stookwijzer aanduiding is het nog gewenst om de windsnelheid te
controleren – als de bladeren in de boom stil hangen, is houtstook niet aan te raden. De
stookwijzer is elk ogenblik van de dag te raadplegen.

Stookwijzer – screenshot op donderdag 14 januari.
6. Het SLA geeft 12 maatregelen aan voor het verminderen van overlast van houtstook. Bij
sommige gemeentes gebeurt wel wat, maar vooruitgang gaat heel langzaam.
7. De 12 maatregelen van het SLA is een beperkte versie van 15 maatregelen die eerder zijn
voorgesteld door het platform houtrook (https://www.platformhoutrook.nl/ ). De lijst van
platform houtrook omvat:

Meer detail in: http://www.platformhoutrook.nl/wp-content/uploads/2019/01/20180308brief-aan-leden-Platform-houtrook-en-gezondheid.pdf

Uitsmijter – plaatje effect lockdown gezien vanuit de ruimte
TROPOMI

Reacties graag naar lv2@kpnmail.nl

