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Aan het college van Burgemeester en wethouders gemeente Leiden
tav Marleen Damen, wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn
Betreft: Mogelijk extra uitstoot fijnstof rondom Parkeergarage Lammermarkt
Geachte mevrouw Damen,
Volgens een artikel in het Financieel Dagblad (2 mei 2018, bijlage 1), gebaseerd op
een onderzoek van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) is in Nederland de
lucht bijna overal ongezond. In verstedelijkte gebieden is het verkeer een van de
grootste veroorzakers. In het onderzoek komt de gemeente Leiden er slecht vanaf.
Leiden scoort van de meetpunten het slechtst in Nederland. Evenals in een aantal
andere grote Nederlandse steden ligt de gemeten hoeveelheid fijnstof boven de
norm voor schone lucht van de WHO. Hierdoor kunnen bewoners kortademig
worden, of last krijgen van astma of benauwdheid. Dat geldt vooral voor kinderen en
ouderen.
De onderzoekscijfers zijn uit het jaar 2015/16. De parkeergarage Lammermarkt is
opgeleverd in het voorjaar van 2017 dus na deze meting. Nu blijkt uit recent
onderzoek van de TU Eindhoven (zie art NRC 16 april 2018, bijlage 2) dat rondom
parkeergarages de fijnstofconcentratie viermaal zo hoog is dan elders in de stad. Zou
dit ook het geval kunnen zijn bij de ventilatie-uitlaat van de nieuwe parkeergarage
aan de Lammermarkt?
Zitbankjes rondom ventilatieroosters
In de plannen voor de herinrichting van de Lammermarkt, die binnenkort worden
afgerond, zijn rondom de ventilatie-uitlaat cq nooduitgang (‘zwarte doos’) zitbanken
bedacht. Over de plaatsing daarvan wordt ook in de gemeentelijke nieuwsbrief
Stadsnieuws van 17 augustus 2018 nog gesproken.
Het bestuur van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt verzoekt het college om
fijnstof-/emissiemetingen te laten verrichten bij de ventilatie-uitgang van de
Lammermarktgarage (en vooral ook op het moment dat de parkeergarage vol is) en
hiervan het plaatsen van zitbanken te laten afhangen. We willen de gebruikers van
de zitbanken toch niet ziek maken? Er zouden eventueel filters in het ventilatiekanaal
kunnen worden aangebracht om de emissie van het fijnstof te reduceren, zoals in het
onderzoek van de TU Eindhoven ook als oplossing wordt gesuggereerd. In een proef
in Eindhoven wordt zelfs de luchtkwaliteit in de omgeving met de filters
schoongemaakt.
Herinrichting busverkeer
Uit een artikel van de Sleutelstad van 7 juni 2018 begrepen wij dat er een vast
luchtmeetpunt langs de Hooigracht is gemonteerd. Dat lijkt ons ook een goed idee
voor de Nieuwe Beestenmarkt, Lammermarkt, en Langegracht. In ieder geval voor de
herinrichting van het busvervoer in Leiden. In de oorspronkelijke plannen zouden er

1.200 bussen per etmaal over de Molenwerf gaan rijden, waarbij op de splitsing met
de Lammermarkt ongeveer 650 bussen per etmaal in de richting van de Nieuwe
Beestenmarkt en zo’n 550 bussen in de richting van de Langegracht zouden gaan
rijden.
Gezien deze grote verandering in verkeersintensiteit in onze wijk willen wij binnenkort
met u in gesprek over hoe we het wonen in onze wijk gezond kunnen houden.
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