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Beste (aspirant) leden van de Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer, 

 

Voorgeschiedenis 

In het Streekblad van 12 januari 2021 zijn inwoners van Zoetermeer uitgenodigd voor een 

bijeenkomst over de luchtkwaliteit. Op 20 januari 2021 vond deze digitale themabijeenkomst plaats. 

Tijdens deze bijeenkomst sprak longarts Hans in 't Veen over het belang van schone lucht en de 

gezondheids-kosten, die vervuilde lucht veroorzaakt. 

Provincie ondersteunt meten luchtkwaliteit 

Tijdens deze bijeenkomst was ook Sara Spaargaren aanwezig, die werkt bij de provincie Zuid-

Holland. Zij vertelde dat de provincie Zuid-Holland sinds enkele jaren lokale initiatieven helpt bij het 

zelf meten van de luchtkwaliteit. De provincie stelt meetapparatuur beschikbaar en ondersteunt bij 

het meten zelf. Hierbij werkt de Provincie samen met het RIVM en de DCMR Milieudienst Rijnmond. 

Er zijn op dit moment 8 van dit soort ‘meetclubs’ in Zuid-Holland actief. 

 

 

Als “Community Steward” ondersteunt Sara de Zuid-Hollandse meetclubs bij het uitwisselen van 

kennis en ervaringen. Ze faciliteert de dialoog tussen de Provincie, de meetclubs, lokale 

omgevingsdiensten en het RIVM. Daarnaast werkt ze, samen met het RIVM, aan een landelijk forum 

over ‘citizen science’ en luchtkwaliteit: het zogenoemde ‘Samen Meten Forum’. 

Ook Zoetermeer gaat aan de slag 

Verschillende deelnemers aan de themabijeenkomst waren direct enthousiast om ook in 

Zoetermeer daadwerkelijk de luchtkwaliteit te gaan meten.  



Onder leiding van Walter van Steenis werd op 21 april een digitale bijeenkomst gehouden met 

mensen, die belangstelling hebben om hiermee in Zoetermeer van start te gaan. 

 

Als meetgroep is het belangrijk om je goed te organiseren en diverse taken te verdelen, zoals: 

meten, planvorming, technisch beheer, analyse en rapportage, communicatie en coördinatie. Tijdens 

deze bijeenkomst is afgesproken om Walter te mailen voor welke taken je belangstelling hebt, zodat 

een eerste opzet voor de meetgroep kan worden gemaakt.        

Op 24 april heeft Ruud van Munster het initiatief genomen om een appgroep aan te maken. 

Hierdoor is het mogelijk om met elkaar snel informatie uit te wisselen. Iedereen die belangstelling 

heeft zich kan aanmelden. Als je dat nog niet gedaan hebt, stuur dan een berichtje naar Ruud,  

mobiel 06 - 23 44 12 47. Ruud is ook bereid om voorlopig als secretaris op te treden.  

 

 

 

Een voorlopige opzet voor de Zoetermeerse meetgroep 

Op basis van de reacties met interesses aan Walter, is een voorlopige opzet voor de organisatie 

gemaakt en zijn wat voorlopige uitgangspunten opgesteld.  

Naam meetgroep 

Het voorstel is om voorlopig de naam: Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer (MLZ) te hanteren. 

Doel meetgroep 

En als voorlopig doel te nemen: bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit van 

Zoetermeer door deze luchtkwaliteit daadwerkelijk fijnmazig in Zoetermeer te meten. Tot nu toe zijn 

gegevens hierover gebaseerd op rekenmodellen op basis van meetpunten ver buiten Zoetermeer.   

Verdeling apparatuur 

Volgens recente berichten komt de apparatuur voor Zoetermeer in de eerste helft van juni 2021 ter 

beschikking. Zodra hierover meer bekend is, laten we het je direct weten! !!!! 

Eerste metingen 

In eerste instantie zullen we ervaring met de apparatuur vanuit eigen huis gaan opdoen. En  

proberen om in elk geval in elke wijk een meetpunt te realiseren.  



Communicatie korte termijn 

Het is de bedoeling op in elke eerste week van de maand een nieuwsbericht per mail e versturen aan 

alle mensen, die meedoen of interesse hebben. 

Bij het uitreiken van de meetapparatuur zullen we de pers berichten en denken daarbij concreet aan 

het Algemeen Dagblad, het Streekblad, ZoetermeerActief en Omroep West. 

Leden en taken 

Coördinatie & persvoorlichting : Peter Vergers 

Beleid & Planning  : Jochem den Dulk, Jacques van der Meer, Ruud van Munster 

Technische ondersteuning : Mario van der Neut, Tim van Elswijk, Gert-Jan Bron 

Analyse en rapportage  : Ruud van Munster, Mario van der Neut, Walter van Steenis 

Communicatie   : Raymond Timmermans, Peter Vergers, Jacques van der Meer 

Meten    : Marco Plasmeijer Esmael Zamani, Jochem den Dulk,  

         Margot Kraneveldt, Mario van der Neut, Peter Vergers 

        Ruud van Munster, Ton Leegwater, Gert-Jan Bron, 

        Toon Groot, Walter van Steenis, Hanny Post, 

       Pim Meerman, Dons Herfst 

De onderstreepte naam is de voorlopige trekker van de groep met een bepaalde taak. 

 

Nieuws uit de regio 

Nieuwe meetclubs 

Recent is er ook in Pijnacker - Nootdorp een meetgroep van start gegaan. Met Zoetermeer erbij 

komt het aantal gemeenten, waar gemeten wordt op 10. De andere meetgroepen in onze provincie 

zijn in: verschillende wijken van Rotterdam, Bodegraven, Delft, Rijswijk, Gouda, Leidschendam-

Voorburg, Waddinxveen en Lansingerland. 

Lucht wordt schoner 

De lucht in Zuid-Holland is voor het tiende jaar op rij schoner geworden. Dat blijkt volgens de 

provincie uit de voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2019. Overal in Zuid-Holland voldoet de 

luchtkwaliteit aan de wettelijke normen. Zie: 
https://www.hartvanzuidplas.nl/nieuws/algemeen/22342/opnieuw-schonere-lucht-in-zuid-holland 

Tot, zover, volgende keer (eerste week juli) meer, hartelijke groet 

 

Peter Vergers, Zoetermeer, 3 juni 2021 

https://www.hartvanzuidplas.nl/nieuws/algemeen/22342/opnieuw-schonere-lucht-in-zuid-holland

