
Luchtmetingen en analyses van LV2 in Leidschendam Voorburg, 31/1/2023 
 

In dit rapport besteden wij aandacht aan de nieuwe meters in Stompwijk, en aan de metingen met 

Palmesbuisjes in Voorburg-West. De metingen met de Palmesbuisjes zijn nu afgerond; de metingen 

in Stompwijk beginnen pas. In dit rapport de conclusies van de metingen wat betreft de vervuiling 

bij de Utrechtse Baan, die in Voorburg-West en Park Leeuwenberg. 

 

Natuurlijk gaan we in dit voortgangsrapport in op het vuurwerk bij de jaarwisseling. Er is minder 

vervuiling gemeten dan in voorgaande jaren. Wij gaan in op de redenen waarom dat zo was, en 

maken een vergelijking met voorgaande jaren. Wij hebben een presentatie over dit onderwerp 

gegeven op de jaarlijkse vergadering Meetkoppel in Amersfoort, waar citizen scientist meetgroepen 

bij elkaar komen om technische vooruitgang te bespreken (en ook om manieren te bespreken hoe je 

meetgroepen moet/kunt opzetten). In die presentatie hebben wij ook veel aandacht besteed aan het 

probleem hoe de resultaten van onze meetapparatuur gekalibreerd worden door RIVM en aan welke 

problemen er optreden bij deze kalibraties, met name bij uitzonderlijke situaties als gedurende de 

jaarwisseling. De presentatie is te vinden op het samenmeten forum - Presentatie Koppelting - 

Meetkoppel 2023 Amersfoort - Meetinitiatieven / LV2 - Samen Meten forum.  

 

Binnenkort komt de website lv2.nl in de lucht, waarin wij informatie over onze activiteiten zullen 

verspreiden, en waar wij bovendien ingaan op lessen die wij in de loop der jaren hebben geleerd. 

 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dit is het laatste voortgangsrapport dat door 

Frans Kets is verzorgd. Hij heeft op 15 januari na vijf en een half jaar luchtkwaliteit activiteiten 

zijn verantwoordelijkheden overgedragen aan zijn mede-teamleden in LV2. Het e-mail adres 

lv2@kpnmail.nl dat door hem werd bestierd vervalt binnenkort.  

 

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. Alle mail gaat via Blind 

Copy, zoals gewoonlijk. 

 

 

 

Relatie met de gemeente 

 
De metingen met Palmesbuisjes in Voorburg-West, die door de gemeente waren gefinancierd, zijn 

nu afgerond. Wij hebben een verzoek ingediend bij de wethouder om de financiering voort te zetten. 

Wij hebben nog geen reactie van de gemeente ontvangen. 

 

Op 12 januari waren twee leden van LV2 aanwezig bij een door wethouder Belt georganiseerde 

vergadering met stakeholders op het gebied van duurzaamheid. Het onderwerp van gesprek was een 

concept rapport over de plannen van de gemeente op dit gebied. Daar is het belang van schone lucht 

naar voren gebracht, en is ingegaan op het belang van de nieuwe strenge WHO advieswaarden.  

 

Stompwijk 
 

Eind december zijn de eerste fijnstof meters in Stompwijk geplaatst. Wij hebben nu met deze meters 

een zesde cluster binnen de gemeente. Elke cluster heeft zijn eigen karakteristieken: Stompwijk is 

representatief voor een open landschap, waarbij de vervuiling niet komt door de bewoonde buurt, 

maar vrijwel uitsluitend door de snelweg (A4) en ook door het secondaire fijnstof dat gevormd 

https://forum.samenmeten.nl/t/presentatie-koppelting-meetkoppel-2023-amersfoort/399
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wordt door een chemische reactie van de NH3 van de veeteelt en de NO2 van de snelweg. De cluster 

is zichtbaar op onderstaande kaart als de groene veelhoek. 

 
 

Naast onze eigen meters, die alleen PM2,5 kunnen meten, hebben wij ook een meter geïnstalleerd 

die ons door RIVM ter beschikking is gesteld in het kader van een RIVM onderzoek project. Dit 

apparaat meet naast PM2,5 ook PM10. De meter van RIVM staat op zo’n 10 cm afstand van één van 

onze eigen meters. De metingen van deze twee apparaten zouden dus zo goed als hetzelfde moeten 

zijn – een goede controle ten aanzien van de stabiliteit van de meters. 

 

Niet alles verliep vlekkeloos. Van één van de apparaten werden de coördinaten niet correct 

doorgegeven en was het apparaat eerst niet te zien op samenmeten.rivm.nl. Dit is nu gecorrigeerd. 

 

In de afgelopen maand hebben wij ook nog een extra station geplaatst in de cluster “The Mall”. 

 

Resultaten Palmesbuisjes Voorburg-West 
 

De meetcampagne in Palmesbuisjes in Voorburg West liep op 12 januari af. LV2 had toen 26 

periodes van vier weken gemeten, in totaal 2 jaar. Omdat er twee volledige jaren waren gemeten 

was het mogelijk om de zomer/winter variaties vrij effectief te elimineren, en trends te 

onderscheiden.  

Hieronder is in grafiek het gemiddelde aangegeven van de concentraties die in de buurt zijn 

gemeten. De seizoen variatie is duidelijk – veel vervuiling in de wintermaanden, weinig in de 

zomer. Door telkens te middelen over 12 maanden kan men de seizoen variatie zo goed als 

elimineren en een lange termijn trendlijn berekenen. Voor Voorburg-West komt men dan tot de 

conclusie dat de NO2 vervuiling terugloopt met 0,073 µg/m3 per jaar, een teleurstellend resultaat 

als men beseft dat het aantal elektrische auto’s is toegenomen, en duidelijk minder dan de trend die 

verwacht werd in de prognoses als gepubliceerd in de Grootschalige Concentratie en Deposito 

kaarten – in de periode van 2025 t/m 2030 zou de NO2 vervuiling 0,6 µg/m3 per jaar moeten 

afnemen. Dat tempo hebben wij niet gezien. 

 

Deel van de verklaring van de trage teruggang van vervuiling ligt in het feit dat de meetperiode, 

vooral het begin,  ook de Coronaperiode bevat, waarbij tijdelijk minder NO2 werd uitgestoten. 
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De vervuiling verschilt per locatie, en ook zijn er per station verschillende trends waar te nemen. In 

onderstaande kaart is de vervuiling per locatie aangegeven. De laagste gemiddelde vervuiling over 

de twee jaar werd gevonden aan het eind van de Lindelaan in Park Leeuwenberg, een uithoek die 

alleen door lokale bewoners als parkeerplek werd gebruikt. De hoogste vervuiling werd tot onze 

verrassing gevonden bij het kruispunt Fonteynenburghlaan – Prinses Mariannelaan. De meetpunten 

bij de Laan van Nieuw Oosteinde en de Parkweg en die aan de Overburgkade scoorden lager, 

waarschijnlijk omdat de afstand naar de weg daar wat groter was. Desondanks is de vervuiling daar 

wel hoog, door de nabije aanwezigheid van de S108 en de A12 (Utrechtse Baan). 

 

 
 

De trends per locatie hebben een minder gelijkmatig verloop dan de algehele trend voor de hele 

buurt. In de grafiek hieronder wordt de vervuiling per locatie aangegeven voor elke 12 maandelijkse 



periode, terwijl de gemiddelde trend (de waarden van de gele lijn in de grafiek hierboven) ervan is 

afgetrokken. 

 

  
 

Wij zien een duidelijke toename bij de stations in Park Leeuwenberg (al is de absolute waarde daar 

laag) en bij de stations LVW-5 en LVW-6 bij de Maanweg. De herinrichting bij het kruispunt 

Maanweg Binckhorstlaan heeft er toe geleid dat de opwaartse trend bij LVW-5 is gereduceerd. Het 

steeds drukkere kruispunt Maanweg – Regulusweg geeft duidelijk een forse stijging bij de 

naastgelegen kruising Westenburgstraat – Overburgkade. De stijging bij Park Leeuwenberg is 

hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de groei van verkeer op de A4 en de Rotterdamse Baan. 

 

Gezien de bouwactiviteit in de Binckhorst en de plannen ten aanzien van de tramverbinding in 

Voorburg-West lijkt het ons van belang de huidige metingen in Voorburg-West voort te zetten. De 

metingen over 2021 en ook in een gedeelte van 2022 hebben te maken gehad met lagere 

verkeersintensiteiten dan gewoonlijk (Corona-effect). Metingen over 2023 zullen een beter ijkpunt 

leveren en informatie opleveren over de invloed van de bouwactiviteit in de Binckhorst op de 

verkeersituatie in Voorburg-West. 

 

 

Metingen Oud en Nieuw  

 
Oud en Nieuw dit jaar was anders dan anders. Een record bedrag van 110 Miljoen Euro werd 

uitgegeven aan legaal vuurwerk. Hoeveel werd uitgegeven aan illegaal vuurwerk zal onbekend 

blijven, maar dat de import uit Duitsland en België niet te verwaarlozen was is wel duidelijk. Bij 

Oud en Nieuw 2020-2021 en 2021-2022 gold een (slecht nageleefd) vuurwerkverbod. Dit jaar gold 

een verbod op knalvuurwerk en was alleen siervuurwerk toegestaan. 

 



Het siervuurwerk was overal goed te zien.  Zoals we al in eerdere verslagen hebben opgemerkt: bij 

siervuurwerk komt meer luchtvervuiling vrij dan bij knalvuurwerk, en die vervuiling is ook nog 

giftiger. De fraaie kleuren van siervuurwerk zijn het gevolg van het meebranden van componenten 

van zware metalen. De meeste van deze zware metalen komen via de lucht uiteindelijk in het 

oppervlakte water terecht (en uiteindelijk ook in voedsel). Voor diverse metalen is de wettelijk 

vastgestelde maximum concentratie al overschreden. Hoe belangrijk vuurwerk hierbij is: 18% van 

de koper concentratie in het water komt volgens RIVM van vuurwerk – en dit is een getal van een 

paar jaren terug. De situatie zal sindsdien niet verbeterd zijn. 

 

LV2 heeft nu een archief over verschillende jaren met metingen van PM10 en PM2,5. In die tijd zijn 

er meetstations bijgekomen en weer verdwenen. Om de verschillende jaren te vergelijken kijken we 

in de volgende plots niet naar de individuele metingen van de meetstations, maar naar de verdeling 

van de metingen. Daarvoor verdelen we de meetwaarden naar kwantielen.  Een kwantiel levert de 

waarde van de meting waarbij een bepaald percentage van het aantal metingen een kleinere waarde 

heeft gemeten en waarbij de andere metingen een hogere waarde heeft opgeleverd. De 50% 

kwantiel is gelijk aan de mediaan. De 0% kwantiel levert de laagste waarde van een verdeling; de 

100% kwantiel de hoogste waarde. 

 

In de figuur links zien wij een dichte kluwen van zo’n veertig tijdreeksen – metingen van PM10 bij 

verschillende stations. De verdeling naar de 5%, 25%, 50%, 75% en 95% is te zien in de figuur 

rechts. In die laatste figuur wordt de verdeling van de metingen van PM10 in Leidschendam-

Voorburg vergeleken met de meting door het RIVM Station NL10404 op de Rebecquestraat in Den 

Haag. De keuze voor de 5% en 95% kwantiel in plaats van die voor de minimum en de maximum 

waarde is ingegeven omdat we enerzijds meetstations binnenshuis en anderzijds de meest extreme 

uitschieters (meetstations direct naast een enthousiaste vuurwerk afvuurder) willen uitfilteren. 

 

  
 

Hieronder de plotjes voor de jaarwisselingen 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. 

Omdat de kleine fractie van fijnstof schadelijker is dan de grove fractie geven we hier de verdeling 

van de PM2,5 metingen. 

 



  

  
 

De gemeten luchtvervuiling in 2021-2022 en 2022-2023 is substantieel minder dan in de daaraan 

voorafgaande twee jaren. Dit in schijnbare tegenspraak met het feit dat er in 2022-2023 substantieel 

meer siervuurwerk is afgestoken dan in voorgaande jaren. De emissie is groot, maar de gemeten 

vervuiling is laag. 

 

Om de relatie tussen emissie en metingen te modelleren hebben wij in een eerdere studie een 

empirische benadering gevolgd. Wij vergeleken de gemeten NO2 vervuiling met een aantal 

meteorologische metingen in de periode juni 2018 en maart 2020 en we vonden dat windsnelheid 

een belangrijke factor was. Dit gaf ons een relatie tussen emissie (die gemiddeld over een jaar 

constant was verondersteld) en de gemeten vervuiling. Met deze benadering konden wij de 

vermindering van emissie van NO2 in het begin van de lockdownperiode in maart 2020 zichtbaar 

maken (gedocumenteerd in Historie - Presentatie voor Meetkoppel 2021 - Meetinitiatieven / LV2 - 

Samen Meten forum).  Of de toen geobserveerde sprong inderdaad evenredig was met de afname 

van de emissies is de vraag: de aanname dat de grootte van de emissies onafhankelijk is van de 

windsnelheid is discutabel. ’s Nachts is er vaak minder wind, en is er ook minder verkeer. De 

afhankelijkheid van windsnelheid zou wel eens groter kunnen zijn dan toen verondersteld. 

 

https://forum.samenmeten.nl/t/historie-presentatie-voor-meetkoppel-2021/292
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Een theoretisch model kan verder inzicht bieden. De mate van verspreiding van de uitgeworpen 

fijnstof hangt af van het beschikbare volume waarin de fijnstof kan worden verspreid. In eerste 

instantie is het volume beperkt door de dikte van de grenslaag – het in hoogte begrensde gebied 

waarin door turbulentie en opstijgende lucht de vervuiling en de lucht wordt vermengd. De 

menglaagdikte wordt in weermodellen berekend en kan op gespecialiseerde meteorologische 

websites worden gevonden. Wanneer wij de grenslaagdikte vergelijken met de windsnelheid (weer 

over de periode van bijna twee jaar) zien wij een duidelijke correlatie.  

 

In theorie is de mate van verspreiding omgekeerd evenredig met de dikte van de menglaag als de 

emissie over het hele grondoppervlakte plaatsvindt. Als er één lokale bron voor vervuiling zorgt, 

komt er nog een tweede factor bij – de vervuiling verwaait en vult dan een volume, niet alleen 

verticaal maar ook horizontaal. In dat geval komt er een extra factor bij die evenredig is met de 

windsnelheid. 

 

 
Dikte menglaag(*0,1 in m) en relatieve 

luchtvochtigheid (in %) als functie van 

windsnelheid (*10 m/s) 

 

Hoogte grenslaag als afgelezen van 

meteorologische website voor jaarwiseling 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023. 

De grenslaag is bij de laatste jaarwisseling 

uitzonderlijk dik. 

 

 

Wij hebben de meetresultaten teruggerekend naar emissies op vier verschillende manieren. Ten 

eerste gebruikten wij de spreidingsformule die we voor de NO2 berekeningen hebben gebruikt. De 

tweede methode gebruikt de relatie tussen windsnelheid en grenslaagdikte om de dikte van de 

menglaag te voorspellen. De aanname is dan dat de verspreiding omgekeerd evenredig is met de 

grenslaagdikte. De derde methode gebruikt de dikte van de grenslaag zoals opgegeven op de 

meteorologische website. Tenslotte gebruiken wij als vierde methode het product van 

grenslaagdikte en windsnelheid als maat voor de verspreiding. 

 

Wij hebben alle methodes toegepast op de PM2,5 gegevens van NL10404 en op de mediaan van de 

LV2 metingen. De fijnstof metingen in de Rebecquestraat (NL10404) wijken beduidend af van de 

metingen in Leidschendam-Voorburg. In voorgaande jaren werd er weinig verschil gezien tussen de 

stations in Leidschendam-Voorburg en dit station in Den Haag. Waarschijnlijk verklaart wind en 

windrichting veel. De wind dit jaar was ZZW, en voor Leidschendam-Voorburg betekent dat er geen 

vervuiling zichtbaar wordt uit de binnenstad van den Haag. De Rebecquestraat ligt iets ten noorden 

van het Transvaalkwartier, en ligt loodrecht op de windrichting van die nacht: dus waarschijnlijk 

redelijk wat vervuiling daar die moeilijker weg kan.   

Wij verwachten dat na correctie met een spreidingsmodel er een uitstoot beeld komt van behoorlijk 

veel uitstoot in jaarwisseling 2019-2020, substantieel minder in 2020-2021 en 2021-2022 



(vuurwerkverbod) en een record bij de jaarwisseling 2022-2023. Het blijkt dat alleen 

spreidingsmodel 4 (de combinatie van grenslaagdikte en windsnelheid – in de figuren hieronder 

genoemd P25mgrxw) tot zo’n resultaat leidt voor de stations in Leidschendam-Voorburg.  Voor de 

Rebecquestraat lijkt spreidingsmodel 1, 2 of 3 tot het veronderstelde gedrag te leiden.   

 

  

  

 

Resteert de vraag: waarom zijn de pieken in voorgaande jaren zo breed? Er zijn twee mogelijke 

antwoorden. In 2023 werd de vervuiling efficiënt naar boven getransporteerd. De vervuiling komt 

dan pas op grote afstand weer naar beneden. In voorgaande jaren bleef de vervuiling vaak hangen. 

Een tweede verklaring is dat op dit ogenblik knalvuurwerk niet is toegestaan. Knalvuurwerk werd 

vaak voorafgaand aan de jaarwisseling ontstoken. Omdat het laag bij de grond werd ontstoken was 

het heel zichtbaar in de metingen. 



Onze conclusie: de atmosferische omstandigheden zorgden dit jaar er voor dat relatief weinig 

vervuiling direct bij de meetstations terecht kwam. Desondanks: de vervuiling was er wel, en die 

komt onvermijdelijk naar beneden. 

 

Bij ongunstiger weer (minder wind, dunnere menglaag) zou het vuurwerk aanzienlijk kwalijker 

vervuiling hebben opgeleverd. Als wij in de jaarwisseling 2023-2024 het weertype hebben als in 

2020 of 2021 zijn we niet goed af. 

 

Kalibratie van de metingen 

 

De berekeningen hierboven zijn uitgevoerd op de ruwe, niet gekalibreerde gegevens die wij van de 

RIVM website samenmeten.rivm.nl plukken. In principe is het beter gebruik te maken van de 

gekalibreerde waarden. RIVM heeft een kalibratie procedure, of beter gezegd, een leveling 

procedure, waarbij RIVM tot op zekere hoogte corrigeert voor de weersomstandigheden die het 

functioneren van de sensoren beïnvloeden. 

Na de data-acquisitie gebeurt het volgende: 

• De gegevens van de LV2 stations worden gestuurd naar RIVM, waar de data per uur worden 

gemiddeld. Deze ruwe data wordt getoond op de website samenmeten.rivm.nl. Dankzij wat 

oude en onofficiële software kan LV2 deze ruwe data lezen en opslaan op onze computers. 

• De ruwe data van een aantal sensoren in de omgeving van een officieel RIVM station 

worden vergeleken met de waarde die door het RIVM meetstation in dezelfde periode is 

gemeten. Dit is mogelijk omdat de fijnstof concentratie in een beperkt gebied (enkele 

kilometers) niet erg fors varieert. Uitschieters naar boven en naar beneden worden in deze 

procedure buiten beschouwing gelaten.  

• Deze vergelijkingsprocedure geeft twee waarden per RIVM station: een correctiefactor voor 

de PM2,5 meting voor sensoren bij dit station, en een correctiefactor voor de PM10 meting. 

• De correctiefactoren voor sensoren tussen de RIVM stations wordt berekend door een twee 

dimensionale interpolatieprocedure. 

• RIVM vermenigvuldigt de waarden van de ruwe data met de correctiefactoren en slaat dan 

de ruwe data en de zo gekalibreerde data op in een database die publiekelijk toegankelijk is 

via de RIVM API. LV2 leest ook deze versies van de data en slaat ze op.  

 

De correctiefactoren zijn niet verwaarloosbaar (tussen zeg 0,5 en een factor 3). Er is een duidelijke 

afhankelijkheid van temperatuur en luchtvochtigheid. In onderstaande plots worden ook kwantielen 

gebruikt om de afhankelijkheid weer te geven. De correctiefactoren voor alle metingen van LV2 

zijn verzameld en gegroepeerd per temperatuur of per graad luchtvochtigheid. Van deze 

verzameling wordt de kwantielwaarde Q5, Q25, Q50 enz. bepaald, en deze zijn dan in een plot 

gezet.  

 

  



Deze plots geven de correctiefactor aan als functie van de temperatuur of van de luchtvochtigheid, 

plus de marge waarin deze correctiewaarden varieert. De correctiewaarden variëren als gevolg van 

deze weersafhankelijkheden ook per uur van de dag en per seizoen.  

 

De correctiewaarden worden elk uur door RIVM berekend op basis van de citizen science sensor 

resultaten en die van de officiële RIVM stations. Als de resultaten daarvan te laat binnenkomen 

wordt de berekening niet uitgevoerd. Het gevolg is dat de meetresultaten van dat uur niet worden 

opgeslagen in de RIVM database. Dit gebeurt relatief vaak bij de PM2,5 metingen. Tijdens Oud en 

Nieuw dit jaar was er maar een heel beperkte dataset aanwezig (figuur links hieronder). 

 

  
 

Om toch hele gekalibreerde meetreeksen te krijgen maken wij gebruik van de ongekalibreerde 

dataset die afgelezen is van samenmeten.rivm.nl, en combineren die met de kalibratiefactoren die 

we af kunnen afleiden van de gegevens die we via de RIVM API inlezen. Aangezien de 

kalibratiefactoren voor een groot deel berusten op verandering van meteorologische 

omstandigheden is het redelijk om de correctiefactoren te interpoleren tot een 1 uur tijdinterval om 

een volledige tijdreeks te krijgen.  Vermenigvuldigen van de ongekalibreerde waarden met deze 

geïnterpoleerde kalibratiefactoren leveren een continue reeks gekalibreerde waarden (figuur 

hierboven rechts).  

 

Deze procedure is gebaseerd op de aanname dat de meting in de omgeving van het RIVM station 

ongeveer hetzelfde resultaat moet opleveren als de meting van het RIVM station zelf. Deze 

aanname is dubieus in een periode van vuurwerk afsteken. De situatie in de Haagse binnenstad 

verschilt daarvoor te veel van de situatie bij de citizen science stations die veelal in rustiger wijken 

liggen. Een andere reden waarom wij de kalibratie procedure tijdens Oud en Nieuw niet volledig 

vertrouwen is omdat de chemische samenstelling van het fijnstof heel veel verschilt van het 

“normale” fijnstof – het tegenwoordige vuurwerk bevat veel zware metalen. Of dit laatste een 

significant effect oplevert is de vraag – een mooi onderwerp om over na te denken. 

 

Dank 
Er is veel werk verzet over de laatste paar jaar. Dit werk was alleen mogelijk dankzij veel steun van 

de Provincie Zuid-Holland, RIVM, andere citizen science groepen in de provincie en last but not 

least al diegenen die bij LV2 werk hebben verzet. Dank daarvoor. 

Frans Kets 

 

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

Samen Meten forum 

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

