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N I E U W S B R I E F    N U M M E R   7 

M E E T G R O E P   L U C H T K W A L I T E I T   Z O E T E R M E E R  

 

Beste leden van de Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer, 

Lange tijd geen nieuwsbrief 

Sinds december 2021 hebben jullie geen nieuwsbrief meer ontvangen. De reden hiervan is 
dat we een groot probleem hebben gehad met een aantal van onze meetapparaten. En dit 
eerst wilden oplossen voordat we met de groep verder gaan. 

Excuses 

Gezien de lange duur, die de oplossing heeft gevergd, is dit achteraf gezien een weinig 
gelukkige keuze. Waarvoor mijn welgemeende excuses.  

Probleem met de meetapparatuur 

We zijn vanaf het moment dat we het probleem constateerden continu bezig geweest met 
de oplossing. Eerst hebben we contact opgenomen met de leverancier. Die zo zijn eigen 
ideeën had hoe een en ander onderzocht moest worden. Dit onderzoek duurde een aantal 
maanden. Het resultaat was, dat bleek dat het probleem niet door de apparatuur werd 
veroorzaakt.  

Kennelijk zat het probleem in het transport en de opslag van de meetgegevens. Hierbij 
spelen twee databases een rol. Databases, die door verschillende organisaties, RIVM en PZH 
worden beheerd. We zijn toen terecht gekomen in een discussie tussen deze organisaties, 
die naar elkaar verwezen voor de oplossing van het probleem.    

 

 

 

En eigenlijk niet bereid waren 
om samen met elkaar naar een 
oplossing te zoeken. Het lag toen voor de hand om op te schakelen naar de provincie Zuid-
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Holland, die de apparatuur verstrekt en ons faciliteert. Maar ook daar zat het niet mee. Tot 
dan toe ondersteunde Sara Spaargaren bij de provincie Zuid-Holland de activiteiten van de 
diverse meetclubs. Sara kreeg een andere baan en het duurde enige tijd voordat er een 
vervanger was. Inmiddels is Sara opgevolgd door Mike Lensink. Mike moest zich natuurlijk 
ook inwerken en het kostte enige tijd voordat hij met ons het probleem verder kon 
oppakken. 

Oplossing 

Inmiddels hebben we kunnen vaststellen dat het probleem bij de database van RIVM zit en 
er wordt de laatste hand gelegd aan een oplossing. We durven daarom nu ook weer een 
nieuwsbrief met dit nieuws uit te brengen. 

Speciaal woord van dank 

Graag wil ik Jacques van der Meer van harte bedanken voor alle inspanningen die hij sinds 
december 2021 heeft verricht om het probleem overal waar mogelijk aan te kaarten en 
mensen te motiveren om ons te helpen. Ik heb het van nabij gevolgd en weet dat Jacques 
hier vele tientallen uren aan heeft besteed. En zich telkens weer wist te motiveren om  
opnieuw achter de oplossing aan te gaan. Ondanks alle gebrek aan medewerking, die hij 
hierbij ondervond. Jacques namens heel MLZ reuze bedankt voor alle tijd en energie die je 
voor MLZ hier hebt ingestoken. 

Zaterdag 8 oktober 

De stichting Duursamen in Zoetermeer heeft ten doel het creëren en vergroten van het 
bewustzijn over duurzaamheid, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties als basis.  

Op zaterdag 8 oktober laat stichting DuurSamen Zoetermeer in samenwerking met 
plaatselijke duurzame organisaties aan inwoners en ondernemers in de stad zien wat er op 
het terrein van duurzaamheid in Zoetermeer gebeurt. Ook MLZ neemt hieraan deel.   

Graag nodig ik de leden van MLZ uit om deel te nemen aan de presentatie over 
luchtkwaliteit.  

Voor nadere informatie zie de flyer hierna.  
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Tot, zover, volgende keer meer, hopelijk tot zaterdag 8 oktober, 

Hartelijke groet,  

Peter Vergers  

Zoetermeer, 6 oktober 2022  


