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  De lucht in het Sluisgebied en de omringende wijken is héél ongezond. In het afgelopen jaar 

waren de gemiddelde concentraties fijnstof (PM2.5) en NO2 in het Sluisgebied respectievelijk 

9,7 en 21, 3 microgram/m3. Dat is ruim een factor 2 keer meer dan de grenswaarden van 5  , 

respectievelijk 10 microgram/m3 die de WHO in 2021 heeft vastgesteld. Dat blijkt uit analyse 

van Citizen Sciencegroep Lucht voor Leidschendam-Voorburg (LV2).  In samenwerking met 

bewoners heeft LV2 in vijf woongebieden met behulp van 51 luchtmetingssensoren 

honderduizenden gegevens over luchtkwaliteit verzameld, geïntegreerd en geanalyseerd.  

  De Wereld Gezondheid Organisatie heeft op 22 september 2021 scherpe richtlijnen 

gepubliceerd; overschrijding hiervan is schadelijk voor de gezondheid: vooral longen, hart en 

vaten worden dan beschadigd – met gevolgen voor de kwaliteit van leven, en uiteindelijk de 

duur van leven. Het gaat om twee verschillende normen: in de eerste plaats om het 

gemiddelde van alle uren en alle dagen in een jaar , dat niet overschreden zou moeten 

worden. In de tweede plaats om het aantal dagen waarop het gemiddelde van alle (24) uur 

een bepaalde waarde overschrijdt. 

  Luchtkwaliteit  hangt af van pieken in het verkeer, maar ook vuurwerk en hout stook zijn 

voorbeelden van oorzaken die impact hebben op de luchtkwaliteit. Ook het seizoen en het 

uur van de dag hebben invloed: zo spelen gedurende de nacht koude en lage verkeer 

intensiteit een rol; In de ochtend ontstaan pieken, in de middag dalingen waarna stijgingen 

optreden. De menglaag in de atmosfeer - het onzichtbare plafond dat zich boven ons bevindt 

op soms een paar honderd meter, en op andere momenten bijna een kilometer –speelt 

hierin een belangrijke rol. 

  In het Sluisgebied vinden dagelijks ruim 7500 verkeer bewegingen plaats in 2021; er is weinig 

verschil tussen werkdagen, zaterdagen en zondagen wat betreft het verwerken van een 

stroom gedurende de dag-werk-uren van ongeveer 700 voertuigen per uur. Luchtkwaliteit 

wordt bepaald door het aantal voertuigen EN door de snelheid waarmee de doorstroom kan 

plaats vinden. Naarmate sprake is van lagere snelheid en verkeer opstoppingen zal de 

uitstoot van met name van stikstofverbindingen des te ongunstiger zijn. 

 


