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Bijlage I Brief en bijlage resultaten driewekenmeting Overtoom 

         
 

Amsterdam, 30 november 2009 
       
 
Betreft: metingen van de luchtkwaliteit op de Overtoom 
 
Beste meneer/mevrouw, 
 
De GGD Amsterdam meet al lange tijd dagelijks de luchtkwaliteit in Amsterdam. Om inwoners van 
Amsterdam meer te betrekken bij de luchtkwaliteit, hebben wij in enkele straten in overleg met 
bewonersgroepen de luchtkwaliteit gemeten. Omdat de Overtoom een actieve bewonersgroep heeft, 
Bewonersvereniging Overtoom (BVO), is deze straat geselecteerd om mee te doen. In overleg met 
BVO zijn op de Overtoom op 10 plaatsen metingen verricht. In deze brief met bijlage vindt u de 
resultaten.  
 
Van 11 juni 2009 tot 2 juli 2009 hebben we met zogeheten Palmes-buisjes de stikstofdioxide (NO2) 
concentratie gemeten. Stikstofdioxideconcentraties geven een duidelijk beeld van de luchtkwaliteit, 
omdat stikstofdioxide sterk gerelateerd is aan andere stoffen die luchtverontreiniging vormen. We 
hebben de gemeten concentraties geijkt aan meetresultaten van ons vaste GGD luchtmeetnet.  
Op de achterzijde van deze brief staan de meetlocaties, de gemeten stikstofdioxideconcentraties en 
de onzekerheidsmarges van de metingen. Om u een beeld te geven van de luchtkwaliteit op andere 
locaties, hebben we ook meetresultaten van ons vaste luchtmeetnet in het overzicht gezet. 
Omdat maar drie weken is gemeten kan nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de 
luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid of normen voor luchtkwaliteit. Om een jaargemiddelde 
concentratie te berekenen worden nog tot juli 2010 op 2 locaties op de Overtoom metingen 
uitgevoerd.  
 
Over enkele weken krijgen alle bewoners van de Overtoom een vragenlijst toegestuurd. Het invullen 
hiervan kost circa 15 minuten. We horen graag uw mening over luchtkwaliteit en de uitgevoerde 
metingen. We stellen het erg op prijs als u deze vragenlijst invult en terugstuurt. 
 
In de bijlage van deze brief vindt u aanvullende informatie over het project, luchtkwaliteit in relatie tot 
gezondheid, het meten van luchtkwaliteit en de onzekerheid van metingen. Mocht u meer informatie 
willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via Margreet Swart op telefoonnummer 020-555 
5405 of per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl Ook kunt u terecht op de website van de afdeling Milieu en 
Gezondheid www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr. Fred Woudenberg 
Hoofd cluster Leefomgeving
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Meetlocaties op de Overtoom 
Er hebben in totaal 15 meetbuisjes gehangen op 10 verschillende plekken. Om inzicht te krijgen in de 
jaargemiddelde luchtkwaliteit, blijven we op locaties 1 en 8 tot juli 2010 metingen uitvoeren. In het 
overzicht onder de kaart kunt u de resultaten van de metingen bekijken1. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dit zijn gemiddelde concentraties van de drie weken waarin gemeten is. U kunt deze gemiddelden 
vermenigvuldigen met 1,29 om een jaargemiddelde te berekenen, maar hierdoor wordt de betrouwbaarheid van 
de concentraties lager. Daarom hebben we in dit overzicht de gemiddelden van de drie weken weergegeven. Om 
meer betrouwbare jaargemiddelde concentraties te verkrijgen worden nog tot juli 2010 metingen uitgevoerd op 
de Overtoom. 
 

Locatie NO2 concentratie2 
11 juni ’09 - 2 juli ‘09 

onzekerheidsmarge 
(35%) 

1. Overtoom 557/sportclub (voetgangersstoplicht) 
meting 1 
meting 2 

 
36 µg/m3 
36 µg/m3 

 
23 – 48 µg/m3 
24 – 49 µg/m3 

2. Overtoom 441 (stoplicht) 33 µg/m3 21 – 44 µg/m3 
3. Overtoom 373 (lantaarnpaal) 

meting 1 
meting 2 

 
35 µg/m3 
34 µg/m3 

 
23 – 47 µg/m3 
22 – 46 µg/m3 

4. Overtoom 307/J.P. Heijestr. (stoplicht) 42 µg/m3 27 – 56 µg/m3 
5. Overtoom 261 (lantaarnpaal) 

meting 1 
meting 2 

 
39 µg/m3 
40 µg/m3 

 
25 – 53 µg/m3 
26 – 54 µg/m3 

6. Overtoom 185 (lantaarnpaal) 38 µg/m3 25 – 52 µg/m3 
7. Overtoom/2e Const. Huygensstr. (stoplicht) 

meting 1 
meting 2 

 
44 µg/m3 
46 µg/m3 

 
28 – 59 µg/m3 
30 – 62 µg/m3 

8. Overtoom/1e Const. Huygensstr. (stoplicht) 47 µg/m3 31 – 64 µg/m3 
9. Overtoom 45 (lantaarnpaal) 

meting 1 
meting 2 

 
39 µg/m3 
41 µg/m3 

 
25 – 53 µg/m3 
27 – 55 µg/m3 

10. Overtoom/Stadhouderskade (stoplicht) 38 µg/m3 25 – 52 µg/m3 
   
Vaste luchtmeetnet: Vondelpark (op terrein RCA) 18 µg/m3  
Vaste luchtmeetnet: Jan van Galenstraat 41 µg/m3  

1 

2 

7

8 9 

10 

3 
4 5 

6 

Luchtmeetnet  
Vondelpark 
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Bijlage 
 
Gemeentes Amsterdam en Diemen en luchtkwaliteit 
De afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en 
het bestuur van Amsterdam en omliggende gemeenten over luchtkwaliteit en gezondheid. De GGD 
Amsterdam beheert ook het luchtmeetnet van de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie over 
het meten van de luchtkwaliteit in Amsterdam kunt u terecht op www.luchtmetingen.amsterdam.nl. U 
kunt hier ook meetresultaten zien van de vaste meetstations van de GGD Amsterdam. 
De gemeente Amsterdam (Programmabureau Luchtkwaliteit) is volop bezig met het nemen van 
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo worden binnen Amsterdam bijvoorbeeld de meest 
vervuilende vrachtwagens geweerd en wordt er stevig ingezet op het stimuleren van elektrisch 
vervoer. Informatie over het beleid en alle maatregelen kunt u vinden op de website van de gemeente 
Amsterdam; www.nieuwamsterdamsklimaat.nl. 
De gemeente Diemen heeft een actieplan luchtkwaliteit 2009-2012 opgesteld dat in januari/februari 
2010 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Op de gemeentelijke website www.diemen.nl 
staat dit actieplan en daarnaast andere informatie over de luchtkwaliteit in Diemen. Ga op de website 
via ‘inwoner’ naar ‘natuur en milieu’ en vervolgens ‘lucht’. 
 
Korte uitleg over het project 
De rijksoverheid (ministerie van VROM) en de gemeentes Amsterdam en Diemen willen mensen 
graag meer betrekken bij het onderwerp luchtkwaliteit. Een manier waarop dat zou kunnen is door 
samen met bewoners de luchtkwaliteit te meten. Bewonersvereniging Overtoom en de Stichting A1-
A10 oost Beter Opgelost in Diemen waren al geïnteresseerd in luchtkwaliteit.  
In mei en juni 2009 heeft de GGD Amsterdam met beide bewonersgroepen gesprekken gevoerd over 
de uitvoer van dit project. Tevens hebben de bewonersgroepen in hun eigen straat (Overtoom of 
Diemerkade) plekken aangewezen waar de metingen plaats moesten vinden. Van 11 juni 2009 tot 2 
juli 2009 zijn de metingen uitgevoerd. Op beide straten zijn op 10 verschillende plekken 15 metingen 
gedaan. Omdat er pas bij langdurig meten duidelijke uitspraken gedaan kunnen worden over de 
luchtkwaliteit, worden tot juli 2010 op beide straten nog op twee plekken metingen uitgevoerd. In de 
tussentijd willen we de bewoners van beide straten graag op de hoogte houden van de voortgang en 
de resultaten van de metingen.  
 
Luchtkwaliteit  
In de regio Amsterdam-Amstelland is het wegverkeer de belangrijkste bron van luchtverontreiniging. 
Ook scheepvaart, industrie en huishoudens verontreinigen de lucht.  
Luchtverontreiniging bestaat uit verschillende stoffen. Bij verkeer zijn vooral stikstofdioxide (NO2) en 
fijn stof (PM10, PM2.5) van belang. Stikstofdioxide is zelf weinig schadelijk, maar is een indicator voor 
het gehele mengsel van luchtverontreiniging door verkeer. Fijn stof is wel zelf schadelijk. 
Luchtverontreiniging kan invloed hebben op de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Voorbeelden 
van gezondheidseffecten zijn een toename in luchtwegklachten, verergering van astma en een 
verhoogde vaatvernauwing of bloedstolling. Luchtverontreiniging kan ook leiden tot meer 
ziekenhuisopnames ten gevolge van astma-aanvallen of hartaanvallen en beroertes. Door 
luchtverontreiniging leeft de gemiddelde Nederlander een jaar korter. De effecten van 
luchtverontreiniging komen meer voor onder bepaalde groepen, zoals kinderen, ouderen, of mensen 
die al luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten hebben.   

                                                                                                                                                         
2 De concentraties zijn weergegeven in µg per kubieke meter (m3) lucht; 1 µg is één miljoenste gram. 
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De Europese Unie (EU) stelt grenswaarden vast voor luchtverontreiniging. Voor stikstofdioxide is de 
jaargemiddelde grenswaarde 40 µg/m3. Nederland heeft van de EU uitstel tot 2015 gekregen om aan 
die norm te voldoen. Overigens is het zo dat ook onder stikstofdioxideconcentraties van 40 µg/m3 

gezondheidseffecten kunnen optreden. De grenswaarde is een wettelijke en geen 
gezondheidskundige norm. 
 
Wat kunt u zelf doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? 
Inademen van verontreinigde lucht is eigenlijk niet te voorkomen, ook niet in de regio Amsterdam-
Amstelland. Het beperken van ventilatie in huis of het dichtmaken van kieren is geen oplossing. U kunt 
wel ‘slim’ ventileren, door bij voorkeur buiten de spits en aan de ‘niet-weg-kant’ ramen en roosters 
open te zetten.  
U kunt ook zelf uw productie van luchtvervuiling zoveel mogelijk beperken. Pak vaker de fiets of het 
openbaar vervoer en maak minder gebruik van de auto. Als u wel auto rijdt, kunt u het beste rijden 
volgens 'het Nieuwe Rijden' (www.hetnieuwerijden.nl) en kiezen voor een schone(re) auto of een 
deelauto. Ook binnenshuis kunt u de productie van luchtvervuiling voorkomen, door onder andere de 
open haard minder of niet te gebruiken of geen kaarsen te branden.  
Als u het beleid van het stadsdeel of de gemeente wilt beïnvloeden, kunt u zich bijvoorbeeld 
aansluiten bij een bewonersgroep. 
 
Meten van stikstofdioxide  
De GGD Amsterdam meet stikstofdioxide op twee manieren: via een 
actieve of passieve meetmethode. Passieve metingen gebeuren met 
Palmes-buisjes (zie foto hiernaast). Het Palmes-buisje kun je overal 
ophangen. Na het ophangen moet je de onderkant openen. De 
bovenzijde is gesloten en bevat een gaasje geïmpregneerd met een 
adsorptiemiddel. De stikstofdioxide in de lucht wordt door dat middel 
langzaam opgenomen. Na maximaal een maand is het gaasje verzadigd. 
Het buisje wordt dan weer weggehaald en afgesloten en kan worden 
geanalyseerd. 
 
Onzekerheidmarges bij metingen van stikstofdioxide met Palmes-buisjes 
Bij het meten van de stikstofdioxideconcentratie hebben we altijd te maken met een bepaalde 
onzekerheidsmarge. De resultaten zijn dus nooit 100% nauwkeurig. Bij passieve metingen met behulp 
van Palmes-buisjes is deze onzekerheidsmarge relatief groot. De Palmes-buisjes voldoen niet aan de 
eisen die de wet aan het meten van stikstofdioxide stelt en kunnen dus bijvoorbeeld niet gebruikt 
worden in juridische procedures. 
Voor dit project is de onzekerheidsmarge geschat op 35%. Dit betekent dat de werkelijke 
concentraties zowel 35% boven als onder de gemeten concentraties kunnen liggen. We hebben te 
maken met een onzekerheid die veroorzaakt wordt door de meetmethode zelf (het Palmes-buisje) en 
met een onzekerheid die wordt veroorzaakt door meetomstandigheden, zoals het weer of de 
meetlocatie. De meetmethode is in zekere mate afhankelijk van de weersomstandigheden (wind, 
temperatuur, luchtvochtigheid) en moet daarom altijd worden ‘geijkt’ aan metingen op vaste stations 
uit een automatisch luchtmeetnet, waar met geavanceerde apparatuur en volgens de eisen van de EU 
wordt gemeten.   
Daarnaast is het belangrijk om op verschillende locaties en gedurende langere tijd te meten. De 
stikstofdioxideconcentratie wordt namelijk in hoge mate bepaald door het weer, waardoor de 
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concentraties erg kunnen schommelen. Over een langere periode zijn deze schommelingen kleiner. 
Vooral jaargemiddelden zijn geschikt om uitspraken over luchtkwaliteit te doen of locaties en 
verschillende perioden met elkaar te vergelijken.  
Er zijn dus verschillende belangrijke beperkingen van metingen. Metingen geven enkel inzicht in 
luchtkwaliteit op de meetlocatie zelf. De resultaten kunnen dus niet zomaar doorgetrokken worden 
naar bijvoorbeeld een vergelijkbare locatie, een stukje verderop. Daarnaast zeggen de metingen 
alleen iets over de periode waarop gemeten is. Als laatste zeggen de metingen ook alleen iets over 
een periode in het verleden. Het is dus niet mogelijk om op basis van een kortdurende meting 
uitspraken te doen over toekomstige luchtkwaliteit.  
 
Modelberekeningen van de luchtkwaliteit 
Een andere manier om de luchtkwaliteit te bepalen is door gebruik te maken van modelberekeningen. 
Hierbij wordt de luchtkwaliteit berekend door de bijdrage van lokale bronnen van luchtverontreiniging 
(zoals verkeer of industrie) op te tellen bij de plaatselijke achtergrondconcentratie van 
luchtverontreinigende stoffen. Om de bijdrage van lokale bronnen aan de luchtkwaliteit te berekenen, 
is informatie nodig over de hoeveelheid luchtverontreiniging die de bron uitstoot en over de 
verspreiding hiervan naar de omgeving. De uitstoot van verkeer op een drukke verkeersweg is 
bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid verkeer, de samenstelling van het verkeer en van de 
doorstroming van het verkeer. Ook omgevingsfactoren die een rol spelen bij de verspreiding van 
luchtverontreiniging worden meegenomen in de berekening, zoals de aanwezigheid van bomen of 
gebouwen langs de weg, de windsnelheid en windrichting en uiteraard de afstand. 
 
U kunt zelf ook kijken naar modelberekeningen van de luchtkwaliteit in uw omgeving, via 
www.saneringstool.nl. Deze modelberekeningen zeggen iets over de jaargemiddelde luchtkwaliteit op 
een locatie. De modeluitkomsten kunnen dus niet direct vergeleken worden met de gemiddelde 
concentraties van drie weken meten op de Overtoom. 
Bovendien hebben ook de modelberekeningen onzekerheidsmarges, voor de saneringstool is de 
onzekerheid geschat op 20%. Ook is het van belang dat de invoer van de saneringstool goed 
overeenkomt met de feitelijke situatie. 
 
Milieudefensie & Milieucentrum Amsterdam en ‘Zelf meten is zeker weten’ 
In de periode juni 2009 is door Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam (MCA) ook een project 
uitgevoerd waarbij de luchtkwaliteit gemeten werd; ‘Zelf meten is zeker weten’. Dit project heeft 
plaatsgevonden in een gedeelte van Nederland, waaronder in Amsterdam (ook op de Overtoom). 
Voor dit project zijn 700 doe-het-zelf meetpakketten verspreid onder burgers, zodat deelnemers zelf 
met Palmes-buisjes de stikstofdioxideconcentratie konden meten. De metingen werden gedurende 
drie weken uitgevoerd, waarna de Palmes-buisjes door de deelnemers naar Milieudefensie & MCA 
zijn gestuurd.  
Inmiddels is door Milieudefensie & MCA een rapport uitgebracht, met daarin de resultaten van de 
metingen. Wanneer u de resultaten van deze metingen wilt vergelijken met de meetresultaten van 
GGD Amsterdam moet u met enkele factoren rekening houden. Milieudefensie & MCA hebben net als 
de GGD Amsterdam gedurende drie weken gemeten, maar hebben jaargemiddelde 
stikstofdioxideconcentraties gerapporteerd. Hiervoor hebben zij de gemiddelde concentraties van de 
drie weken waarin gemeten is vermenigvuldigd met 1,29. Om de metingen van GGD Amsterdam en 
Milieudefensie & MCA te kunnen vergelijken moeten de concentraties van Milieudefensie & MCA dan 
ook eerst teruggerekend worden naar de gemiddelden over de drie gemeten weken. Hiervoor moeten 
de concentraties van Milieudefensie & MCA dus door 1,29 gedeeld worden.  
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Voor de vergelijkbaarheid van de metingen is ook de exacte locatie waarop het meetbuisje heeft 
gehangen heel belangrijk. De luchtkwaliteit is bijvoorbeeld erg afhankelijk van bijvoorbeeld de afstand 
tot de weg. Wanneer bijvoorbeeld een buisje dat direct aan de weg heeft gehangen wordt vergeleken 
met een buisje dat enkele meters verder van dezelfde weg hangt, kunnen de concentraties erg 
verschillen.  
 
 
Wij hopen u met deze brief voldoende duidelijk te hebben geïnformeerd. Mocht u meer willen weten, 
dan hieronder nog een kort overzicht van informatiebronnen. 
 
GGD Amsterdam, Afdeling Milieu en Gezondheid. 
Telefoonnummer 020-555 5405 of per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl  
Website www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid 
 
Informatie over metingen van luchtkwaliteit in Amsterdam. 
www.luchtmetingen.amsterdam.nl 
 
Algemene informatie over luchtkwaliteit in Amsterdam en over maatregelen voor verbetering daarvan. 
www.nieuwamsterdamsklimaat.nl 
 
‘Het Nieuwe Rijden’. Zelf zorgen voor een schonere lucht door de bijdrage van uw auto te verlagen. 
www.hetnieuwerijden.nl 
 
De Saneringstool. Modelberekeningen van luchtkwaliteit op verschillende locaties bekijken.  
www.saneringstool.nl 
 
Voor algemene informatie over de luchtkwaliteit in Nederland kunt u ook terecht op de websites van 
het RIVM www.rivm.nl en de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM 
www.lml.rivm.nl 
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        Amsterdam, 30 november 2009 
 
 
Betreft: metingen van de luchtkwaliteit op de Diemerkade 
 
Beste meneer/mevrouw, 
 
De GGD Amsterdam meet al lange tijd dagelijks de luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam. Om 
inwoners van Amsterdam en Diemen meer te betrekken bij de luchtkwaliteit, hebben wij in enkele 
straten in overleg met bewonersgroepen de luchtkwaliteit gemeten. Omdat Diemen een actieve 
bewonersgroep heeft, Stichting A1-A10 oost Beter Opgelost, is de Diemerkade geselecteerd om mee 
te doen. In overleg met Stichting A1-A10 oost Beter Opgelost zijn op de Diemerkade op 10 plaatsen 
metingen verricht. In deze brief met bijlage vindt u de resultaten.  
 
Van 11 juni 2009 tot 2 juli 2009 hebben we met zogeheten Palmes-buisjes de stikstofdioxide (NO2) 

concentratie gemeten. Stikstofdioxideconcentraties geven een duidelijk beeld van de luchtkwaliteit, 
omdat stikstofdioxide sterk gerelateerd is aan andere stoffen die luchtverontreiniging vormen. We 
hebben de gemeten concentraties geijkt aan meetresultaten van ons vaste GGD luchtmeetnet.  
Op de achterzijde van deze brief staan de meetlocaties, de gemeten stikstofdioxideconcentraties en 
de onzekerheidsmarges van de metingen. Om u een beeld te geven van de luchtkwaliteit op andere 
locaties, hebben we ook meetresultaten van ons vaste luchtmeetnet in het overzicht gezet.  
Omdat maar drie weken is gemeten kan nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de 
luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid of normen voor luchtkwaliteit. Om een jaargemiddelde 
concentratie te berekenen worden nog tot juli 2010 op 2 locaties op de Diemerkade metingen 
uitgevoerd.  
 
Over enkele weken krijgen alle bewoners van de Diemerkade een vragenlijst toegestuurd. Het invullen 
hiervan kost circa 15 minuten. We horen graag uw mening over luchtkwaliteit en de uitgevoerde 
metingen. We stellen het erg op prijs als u deze vragenlijst invult en terugstuurt. 
 
In de bijlage van deze brief vindt u aanvullende informatie over het project, luchtkwaliteit in relatie tot 
gezondheid, het meten van luchtkwaliteit en de onzekerheid van metingen. Mocht u meer informatie 
willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via Margreet Swart op telefoonnummer 020-555 
5405 of per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl Ook kunt u terecht op de website van de afdeling Milieu en 
Gezondheid www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr. Fred Woudenberg 
Hoofd cluster Leefomgeving
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Meetlocaties op de Diemerkade 
Er hebben in totaal 15 meetbuisjes gehangen op 10 verschillende plekken. Om inzicht te krijgen in de 
jaargemiddelde luchtkwaliteit, blijven we op locaties 1 en 6 tot juli 2010 metingen uitvoeren. In het 
overzicht onder de kaart kunt u de resultaten van de metingen bekijken‡. 
 
 
 
 
 

                                                 
‡ Dit zijn gemiddelde concentraties van de drie weken waarin gemeten is. U kunt deze gemiddelden 
vermenigvuldigen met 1,29 om een jaargemiddelde te berekenen, maar hierdoor wordt de betrouwbaarheid van 
de concentraties lager. Daarom hebben we in dit overzicht de gemiddelden van de drie weken weergegeven. Om 
meer betrouwbare jaargemiddelde concentraties te verkrijgen worden nog tot juli 2010 metingen uitgevoerd op 
de Diemerkade. 
 
§ De concentraties zijn weergegeven in µg per kubieke meter (m3) lucht; 1 µg is één miljoenste gram. 

Locatie NO2 concentratie § 
11 juni ’09 - 2 juli ‘09 

onzekerheidsmarge 
(35%) 

11. Diemerkade/J. v. Soesdijkstr. (lantaarnpaal) 
meting 1 
meting 2 

 
31 µg/m3 
22 µg/m3 

 
20 – 42 µg/m3 
14 – 30 µg/m3 

12. Diemerkade 6 (regenpijp) 24 µg/m3 16 – 32 µg/m3 
13. Diemerkade 49 (regenpijp) 

meting 1 
meting 2 

 
22 µg/m3 
23 µg/m3 

 
14 – 30 µg/m3 
15 – 31 µg/m3 

14. tuin Diemerkade 49  21 µg/m3 14 – 29 µg/m3 
15. Diemerkade 84 (lantaarnpaal) 

meting 1 
meting 2 

 
24 µg/m3 
22 µg/m3 

 
16 – 32 µg/m3 
14 – 30 µg/m3 

16. lantaarnpaal 23 µg/m3 15 – 31 µg/m3 
17. lantaarnpaal  

meting 1 
meting 2 

 
26 µg/m3 
27 µg/m3 

 
17 – 35 µg/m3 
17 – 36 µg/m3 

18. lantaarnpaal 25 µg/m3 16 – 34 µg/m3 
19. lantaarnpaal 

meting 1 
meting 2 

 
26 µg/m3 
28 µg/m3 

 
17 – 35 µg/m3 
18 – 37 µg/m3 

20. lantaarnpaal 26 µg/m3 17 – 35 µg/m3 
   
Vaste luchtmeetnet: Kantershof  15 µg/m3  
Vaste luchtmeetnet: Jan van Galenstraat 41 µg/m3  

9 

2    10 

1 

8 

7 4 
3 

6 5 
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Bijlage 
 
Gemeentes Amsterdam en Diemen en luchtkwaliteit 
De afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en 
het bestuur van Amsterdam en omliggende gemeenten over luchtkwaliteit en gezondheid. De GGD 
Amsterdam beheert ook het luchtmeetnet van de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie over 
het meten van de luchtkwaliteit in Amsterdam kunt u terecht op www.luchtmetingen.amsterdam.nl. U 
kunt hier ook meetresultaten zien van de vaste meetstations van de GGD Amsterdam. 
De gemeente Amsterdam (Programmabureau Luchtkwaliteit) is volop bezig met het nemen van 
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo worden binnen Amsterdam bijvoorbeeld de meest 
vervuilende vrachtwagens geweerd en wordt er stevig ingezet op het stimuleren van elektrisch 
vervoer. Informatie over het beleid en alle maatregelen kunt u vinden op de website van de gemeente 
Amsterdam; www.nieuwamsterdamsklimaat.nl. 
De gemeente Diemen heeft een actieplan luchtkwaliteit 2009-2012 opgesteld dat in januari/februari 
2010 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Op de gemeentelijke website www.diemen.nl 
staat dit actieplan en daarnaast andere informatie over de luchtkwaliteit in Diemen. Ga op de website 
via ‘inwoner’ naar ‘natuur en milieu’ en vervolgens ‘lucht’. 
 
Korte uitleg over het project 
De rijksoverheid (ministerie van VROM) en de gemeentes Amsterdam en Diemen willen mensen 
graag meer betrekken bij het onderwerp luchtkwaliteit. Een manier waarop dat zou kunnen is door 
samen met bewoners de luchtkwaliteit te meten. Stichting A1-A10 oost Beter Opgelost in Diemen en 
Bewonersvereniging Overtoom waren al geïnteresseerd in luchtkwaliteit.  
In mei en juni 2009 heeft de GGD Amsterdam met beide bewonersgroepen gesprekken gevoerd over 
de uitvoer van dit project. Tevens hebben de bewonersgroepen in hun eigen gebied (op de 
Diemerkade of de Overtoom) plekken aangewezen waar de metingen plaats moesten vinden. Van 11 
juni 2009 tot 2 juli 2009 zijn de metingen uitgevoerd. Op beide straten zijn op 10 verschillende plekken 
15 metingen gedaan. Omdat er pas bij langdurig meten duidelijke uitspraken gedaan kunnen worden 
over de luchtkwaliteit, worden tot juli 2010 op beide straten nog op twee plekken metingen uitgevoerd. 
In de tussentijd willen we de bewoners van beide straten graag op de hoogte houden van de 
voortgang en de resultaten van de metingen.  
 
Luchtkwaliteit  
In de regio Amsterdam-Amstelland is het wegverkeer de belangrijkste bron van luchtverontreiniging. 
Ook scheepvaart, industrie en huishoudens verontreinigen de lucht.  
Luchtverontreiniging bestaat uit verschillende stoffen. Bij verkeer zijn vooral stikstofdioxide (NO2) en 
fijn stof (PM10, PM2.5) van belang. Stikstofdioxide is zelf weinig schadelijk, maar is een indicator voor 
het gehele mengsel van luchtverontreiniging door verkeer. Fijn stof is wel zelf schadelijk. 
Luchtverontreiniging kan invloed hebben op de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Voorbeelden 
van gezondheidseffecten zijn een toename in luchtwegklachten, verergering van astma en een 
verhoogde vaatvernauwing of bloedstolling. Luchtverontreiniging kan ook leiden tot meer 
ziekenhuisopnames ten gevolge van astma-aanvallen of hartaanvallen en beroertes. Door 
luchtverontreiniging leeft de gemiddelde Nederlander een jaar korter. De effecten van 
luchtverontreiniging komen meer voor onder bepaalde groepen, zoals kinderen, ouderen of mensen 
die al luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten hebben.   
 
De Europese Unie (EU) stelt grenswaarden vast voor luchtverontreiniging. Voor stikstofdioxide is de 
jaargemiddelde grenswaarde 40 µg/m3. Nederland heeft van de EU uitstel tot 2015 gekregen om aan 
die norm te voldoen. Overigens is het zo dat ook onder stikstofdioxideconcentraties van 40 µg/m3 
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gezondheidseffecten kunnen optreden. De grenswaarde is een wettelijke en geen 
gezondheidskundige norm. 
 
Wat kunt u zelf doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? 
Inademen van verontreinigde lucht is eigenlijk niet te voorkomen, ook niet in de regio Amsterdam-
Amstelland. Het beperken van ventilatie in huis of het dichtmaken van kieren is geen oplossing. U kunt 
wel ‘slim’ ventileren, door bij voorkeur buiten de spits en aan de ‘niet-weg-kant’ ramen en roosters 
open te zetten.  
U kunt ook zelf uw productie van luchtvervuiling zoveel mogelijk beperken. Pak vaker de fiets of het 
openbaar vervoer en maak minder gebruik van de auto. Als u wel auto rijdt, kunt u het beste rijden 
volgens 'het Nieuwe Rijden' (www.hetnieuwerijden.nl) en kiezen voor een schone(re) auto of een 
deelauto. Ook binnenshuis kunt u de productie van luchtvervuiling voorkomen, door onder andere de 
open haard minder of niet te gebruiken of geen kaarsen te branden.  
Als u het beleid van het stadsdeel of de gemeente wilt beïnvloeden, kunt u zich bijvoorbeeld 
aansluiten bij een bewonersgroep. 

Meten van stikstofdioxide  
De GGD Amsterdam meet stikstofdioxide op twee manieren: via een 
actieve of passieve meetmethode. Passieve metingen gebeuren met 
Palmes-buisjes (zie foto hiernaast). Het Palmes-buisje kun je overal 
ophangen. Na het ophangen moet je de onderkant openen. De 
bovenzijde is gesloten en bevat een gaasje geïmpregneerd met een 
adsorptiemiddel. De stikstofdioxide in de lucht wordt door dat middel 
langzaam opgenomen. Na maximaal een maand is het gaasje verzadigd. 
Het buisje wordt dan weer weggehaald en afgesloten en kan worden 
geanalyseerd. 
 
Onzekerheidmarges bij metingen van stikstofdioxide met Palmes-buisjes 
Bij het meten van de stikstofdioxideconcentratie hebben we altijd te maken met een bepaalde 
onzekerheidsmarge. De resultaten zijn dus nooit 100% nauwkeurig. Bij passieve metingen met behulp 
van Palmes-buisjes is deze onzekerheidsmarge relatief groot. De Palmes-buisjes voldoen niet aan de 
eisen die de wet aan het meten van stikstofdioxide stelt en kunnen dus bijvoorbeeld niet gebruikt 
worden in juridische procedures. 
Voor dit project is de onzekerheidsmarge geschat op 35%. Dit betekent dat de werkelijke 
concentraties zowel 35% boven als onder de gemeten concentraties kunnen liggen. We hebben te 
maken met een onzekerheid die veroorzaakt wordt door de meetmethode zelf (het Palmes-buisje) en 
met een onzekerheid die wordt veroorzaakt door meetomstandigheden, zoals het weer of de 
meetlocatie. De meetmethode is in zekere mate afhankelijk van de weersomstandigheden (wind, 
temperatuur, luchtvochtigheid) en moet daarom altijd worden ‘geijkt’ aan metingen op vaste stations 
uit een automatisch luchtmeetnet, waar met geavanceerde apparatuur en volgens de eisen van de EU 
wordt gemeten. 
Daarnaast is het belangrijk om op verschillende locaties en gedurende langere tijd te meten. De 
stikstofdioxideconcentratie wordt namelijk in hoge mate bepaald door het weer, waardoor de 
concentraties erg kunnen schommelen. Over een langere periode zijn deze schommelingen kleiner. 
Vooral jaargemiddelden zijn geschikt om uitspraken over luchtkwaliteit te doen of locaties en 
verschillende perioden met elkaar te vergelijken.  
Er zijn dus verschillende belangrijke beperkingen van metingen. Metingen geven enkel inzicht in 
luchtkwaliteit op de meetlocatie zelf. De resultaten kunnen dus niet zomaar doorgetrokken worden 
naar bijvoorbeeld een vergelijkbare locatie, een stukje verderop. Daarnaast zeggen de metingen 
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alleen iets over de periode waarop gemeten is. Als laatste zeggen de metingen ook alleen iets over 
een periode in het verleden. Het is dus niet mogelijk om op basis van een kortdurende meting 
uitspraken te doen over toekomstige luchtkwaliteit.  
 
Modelberekeningen van de luchtkwaliteit 
Een andere manier om de luchtkwaliteit te bepalen is door gebruik te maken van modelberekeningen. 
Hierbij wordt de luchtkwaliteit berekend door de bijdrage van lokale bronnen van luchtverontreiniging 
(zoals verkeer of industrie) op te tellen bij de plaatselijke achtergrondconcentratie van 
luchtverontreinigende stoffen. Om de bijdrage van lokale bronnen aan de luchtkwaliteit te berekenen, 
is informatie nodig over de hoeveelheid luchtverontreiniging die de bron uitstoot en over de 
verspreiding hiervan naar de omgeving. De uitstoot van verkeer op een drukke verkeersweg is 
bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid verkeer, de samenstelling van het verkeer en van de 
doorstroming van het verkeer. Ook omgevingsfactoren die een rol spelen bij de verspreiding van 
luchtverontreiniging worden meegenomen in de berekening, zoals de aanwezigheid van bomen of 
gebouwen langs de weg, de windsnelheid en windrichting en uiteraard de afstand. 
 
U kunt zelf ook kijken naar modelberekeningen van de luchtkwaliteit in uw omgeving, via 
www.saneringstool.nl. Deze modelberekeningen zeggen iets over de jaargemiddelde luchtkwaliteit op 
een locatie. De modeluitkomsten kunnen dus niet direct vergeleken worden met de gemiddelde 
concentraties van drie weken meten op de Diemerkade. 
Bovendien hebben ook de modelberekeningen onzekerheidsmarges, voor de saneringstool is de 
onzekerheid geschat op 20%. Ook is het van belang dat de invoer van de saneringstool goed 
overeenkomt met de feitelijke situatie. 
 
Milieudefensie & Milieucentrum Amsterdam en ‘Zelf meten is zeker weten’ 
In de periode juni 2009 is door Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam (MCA) ook een project 
uitgevoerd waarbij de luchtkwaliteit gemeten werd; ‘Zelf meten is zeker weten’. Dit project heeft 
plaatsgevonden in een gedeelte van Nederland, waaronder in Amsterdam en Diemen (ook op de 
Diemerkade). Voor dit project zijn 700 doe-het-zelf meetpakketten verspreid onder burgers, zodat 
deelnemers zelf met Palmes-buisjes de stikstofdioxideconcentraties konden meten. De metingen 
werden gedurende drie weken uitgevoerd, waarna de Palmes-buisjes door de deelnemers naar 
Milieudefensie & MCA zijn gestuurd.  
Inmiddels is door Milieudefensie & MCA een rapport uitgebracht, met daarin de resultaten van de 
metingen. Wanneer u de resultaten van deze metingen wilt vergelijken met de meetresultaten van 
GGD Amsterdam moet u met enkele factoren rekening houden. Milieudefensie & MCA hebben net als 
de GGD Amsterdam gedurende drie weken gemeten, maar hebben jaargemiddelde 
stikstofdioxideconcentraties gerapporteerd. Hiervoor hebben zij de gemiddelde concentraties van de 
drie weken waarin gemeten is vermenigvuldigd met 1,29. Om de metingen van GGD Amsterdam en 
Milieudefensie & MCA te kunnen vergelijken moeten de concentraties van Milieudefensie & MCA dan 
ook eerst teruggerekend worden naar de gemiddelden over de drie gemeten weken. Hiervoor moeten 
de concentraties van Milieudefensie & MCA dus door 1,29 gedeeld worden.  
Voor de vergelijkbaarheid van de metingen is ook de exacte locatie waarop het meetbuisje heeft 
gehangen heel belangrijk. De luchtkwaliteit is erg afhankelijk van bijvoorbeeld de afstand tot de weg. 
Wanneer bijvoorbeeld een buisje dat direct aan de weg heeft gehangen wordt vergeleken met een 
buisje dat enkele meters verder van dezelfde weg hangt, kunnen de concentraties erg verschillen.  
 
Wij hopen u met deze brief voldoende duidelijk te hebben geïnformeerd. Mocht u meer willen weten, 
dan hieronder nog een kort overzicht van informatiebronnen. 
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GGD Amsterdam, Afdeling Milieu en Gezondheid. 
Telefoonnummer 020-555 5405 of per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl  
Website www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid 
 
Informatie over metingen van luchtkwaliteit in Amsterdam. 
www.luchtmetingen.amsterdam.nl 
 
Algemene informatie over luchtkwaliteit in Amsterdam en over maatregelen voor verbetering daarvan. 
www.nieuwamsterdamsklimaat.nl 
 
‘Het Nieuwe Rijden’. Zelf zorgen voor een schonere lucht door de bijdrage van uw auto te verlagen. 
www.hetnieuwerijden.nl 
 
De Saneringstool. Modelberekeningen van luchtkwaliteit op verschillende locaties bekijken.  
www.saneringstool.nl 
 
Voor algemene informatie over de luchtkwaliteit in Nederland kunt u ook terecht op de websites van 
het RIVM www.rivm.nl en de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM 
www.lml.rivm.nl 



Bijlage III Vragenlijst driewekenmeting met resultaten Overtoom 

Geachte heer/mevrouw,  
 
 
De GGD Amsterdam heeft u enkele weken geleden een brief gestuurd over de GGD luchtmetingen 
op de Overtoom. In de maand juni 2009 is drie weken lang op verschillende locaties de 
stikstofdioxideconcentratie gemeten. Stikstofdioxide is een graadmeter voor het gehele mengsel 
van luchtverontreiniging door verkeer en wordt dus gebruikt om een beeld te krijgen van de 
luchtkwaliteit.  
In de brief gaven wij al aan dat we u binnen enkele weken een vragenlijst zouden sturen. Deze 
vragenlijst gaat over de brief en over wat u met de informatie uit de brief heeft gedaan. Als u de 
brief niet meer heeft, maar deze nog even zou willen inzien, kunt u deze bekijken op 
www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid 
 
 
Toelichting vragenlijst 
Leest u, voordat u de vragenlijst gaat invullen, onderstaande aanwijzingen alstublieft aandachtig 
door. 
 
• Deze vragenlijst is anoniem, u hoeft dus nergens uw naam of adresgegevens op te schrijven.  
• De vragen kunt u beantwoorden door één van de antwoordmogelijkheden aan te kruisen of het 
hokje voor het juiste antwoord in te kleuren. 
• Als u een antwoord wilt veranderen, kunt u het foute antwoord doorstrepen en het juiste antwoord 
aankruizen. Eventueel kunt u nog een pijltje bij het juiste antwoord zetten. 
 
 
U heeft waarschijnlijk zo’n 15 minuten nodig voor het invullen van deze vragenlijst. Wij verzoeken u 
vriendelijk de vragenlijst in te vullen en voor 26 januari 2010 aan ons terug te sturen in de 
bijgevoegde retourenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid, via 
telefoonnummer 020-555 5405 of per e-mail via lo@ggd.amsterdam.nl. 
 
Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking. 
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Basisgegevens (ingevuld door 177 respondenten) 
 
Vraag 1. Wat is uw geslacht? 
 

 Frequentie (%) 
man 82 (46%) 
vrouw 90 (51%) 
niet ingevuld (missing) 5 (3%) 

 
Vraag 2. Wat is uw geboortejaar? 
 

gemiddelde leeftijd (sd) 47,5 (14,1) 
mediaan leeftijd 48 
minimum leeftijd 21 
maximum leeftijd 86 
niet ingevuld (missing) 5 (3%) 

 
Vraag 3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of 
voldoende getuigschrift) 
 

geen opleiding  
(lager onderwijs niet afgemaakt) 

2 (1%) 

lager onderwijs  
(basisschool, speciaal basisonderwijs) 

1 (1%) 

lager of voorbereidend beroepsonderwijs  
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

2 (1%) 

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs  
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

6 (3%) 

middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs  
(zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

9 (5%) 

hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  
(zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

14 (8%) 

hoger beroepsonderwijs  
(zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 

67 (38%) 

wetenschappelijk onderwijs  
(universiteit) 

75 (42%) 

anders namelijk; - 
niet ingevuld (missing) 1 (1%) 

 
Vraag 4. Wat is uw beroep? 
 
Vraag 5. Bent u lid van Bewonersvereniging Overtoom (BVO)? 
 

ja; ik ben actief lid 5 (3%) 
ja; ik ben passief lid 22 (12%) 
nee; ik ben geen lid 149 (84%) 
niet ingevuld (missing) 1 (11%) 
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Brief ontvangen/gelezen (ingevuld door 177 respondenten) 
 
Vraag 6. Heeft u de brief over de GGD luchtmetingen op de Overtoom ontvangen? 
 

ja 137 (77%) 
nee 36 (20%) 
niet ingevuld (missing) 4 (2%) 

 
Vraag 7. Heeft u de brief en de bijlage over de GGD luchtmetingen op de Overtoom gelezen? 
 

ja 92 (52%) 
gedeeltelijk 45 (25%) 
nee 4 (2%) 
niet ingevuld (missing) 36 (20%) 

 
De respondenten die bij vraag 6 en/of vraag 7 ‘nee’ hebben geantwoord, zijn doorverwezen naar 
vraag 27 en doen dus in de volgende vragen niet meer mee.  
 
 

Waardering onderdelen brief (ingevuld door 139 respondenten) 
 
Vraag 8. Welke onderdelen heeft u gelezen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

de tekst in de brief 100 (72%) 
de kaart en tabel in de brief 99 (71%) 
de bijlage 62 (45%) 
ik herinner het me niet 18 (12%) 
niet ingevuld (missing) 4 (3%) 

 
Vraag 9. Kunt u voor de verschillende onderdelen van de brief over de GGD luchtmetingen 
aangeven hoe duidelijk u deze vond? Druk dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet 
duidelijk, 10= heel erg duidelijk). Het is de bedoeling dat u op elke regel één hokje aankruist.  
 

totaal niet duidelijk heel erg duidelijk 
 < ----------------------------------------------------------------------------------------------- >  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen 
mening 

niet 
ingevuld 

de brief – 1 
(1%) 

1  
(1%) 

1 
(1%) 

10 
(7%) 

8 
(6%) 

37 
(27%) 

41 
(30%) 

10 
(7%) 

9 
(7%) 

8 
(6%) 

13 
(9%) 

de bijlage 1 
(1%) 

2 
(1%) 

4 
(3%) 

4 
(3%) 

8 
(6%) 

8 
(6%) 

22 
(16%) 

34 
(25%) 

7 
(5%) 

4 
(3%) 

18 
(13%) 

27 
(19%) 

de kaart 
en tabel  

1 
(1%) 

2 
(1%) 

4  
(3%) 

4 
(3%) 

10 
(7%) 

9 
(7%) 

27 
(20%) 

33 
(24%) 

9 
(7%) 

5 
(4%) 

15 
(11%) 

20 
(14%) 
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duidelijkheid gemiddelde (sd) mediaan 
brief 7,4 (1,4) 8 
bijlage  6,9 (1,9) 7 
kaart en tabel 6,9 (1,8) 7 

 
Vraag 10. Kunt u voor de verschillende onderdelen van de brief over de GGD luchtmetingen 
aangeven hoe nuttig u deze vond? Druk dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet nuttig, 10= 
heel erg nuttig). Het is de bedoeling dat u op elke regel één hokje aankruist.  
 

totaal niet nuttig heel erg nuttig 
 < ----------------------------------------------------------------------------------------------- > 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen 
mening 

niet 
ingevuld 

de brief 2 
(1%) 

2 
(1%) 

3 
(2%) 

1 
(1%) 

5 
(4%) 

14 
(10%) 

31 
(22%) 

37 
(27%) 

13 
(9%) 

10 
(7%) 

8 
(6%) 

13 
(9%) 

de bijlage 2 
(1%) 

2 
(1%) 

3 
(2%) 

3 
(2%) 

2 
(1%) 

15 
(11%) 

21 
(15%) 

26 
(19%) 

16 
(12%) 

7 
(5%) 

21 
(15%) 

21 
(15%) 

de kaart 
en tabel  

2 
(1%) 

1 
(1%) 

3 
(2%) 

4 
(3%) 

4 
(3%) 

11 
(8%) 

22 
(16%) 

26 
(19%) 

23 
(17%) 

9 
(7%) 

17 
(12%) 

17 
(12%) 

 
nut gemiddelde (sd) mediaan 
brief 7,3 (1,8) 7 
bijlage  7,2 (2,0) 7 
kaart en tabel 7,4 (1,9) 7 

 
 

Mening luchtkwaliteit Overtoom (ingevuld door 139 respondenten) 
 
Vraag 11. Maakt u zich zorgen over de luchtkwaliteit op de Overtoom? Druk dit uit in een cijfer 
van 1 t/m 10 (1= ik maak me totaal geen zorgen, 10= ik maak me heel erg zorgen). Het is de 
bedoeling dat u één hokje aankruist.  
 

totaal geen zorgen heel erg zorgen 
<---------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 

3 
(2%) 

2 
(1%) – 1 

(1%) 
6 

(4%) 
10 

(7%) 
14 

(10%) 
31 

(22%) 
33 

(24%) 
35 

(25%) 
4 

(3%)  8,1 (2,0) 9,0 

 
Vraag 12. Als u denkt aan de afgelopen 12 maanden, in welke mate wordt u als u thuis bent 
gehinderd, gestoord of geërgerd door stof, roet en/of rook veroorzaakt door het verkeer? 
Druk dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet gehinderd, gestoord of geërgerd, 10= heel erg 
gehinderd, gestoord of geërgerd). Het is de bedoeling dat u één hokje aankruist.  
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totaal niet gehinderd heel erg gehinderd 
<--------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 

5 
(4%) 

5 
(4%) 

10 
(7%) 

6 
(4%) 

9 
(7%) 

14 
(10)% 

25 
(18%) 

22 
(16%) 

23 
(17%) 

13 
(9%) 7 (5%)  6,7 (2,5) 7,0 

 
Vraag 13. Wat vindt u op dit moment van de luchtkwaliteit op de Overtoom? Druk dit uit in een 
cijfer van 1 t/m 10 (1= luchtkwaliteit is zeer slecht, 10= luchtkwaliteit is zeer goed). Het is de 
bedoeling dat u één hokje aankruist.  
 

zeer slecht zeer goed 
<----------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 

17 
(12%) 

25 
(18%) 

30 
(22%) 

18 
(13%) 

16 
(12%) 

14 
(10%) 

6 
(4%) 

4 
(3%) 

3 
(2%) 

1 
(1%) 5 (4%)  3,8 (2,1) 3,0 

 
Vraag 14. De concentraties van de GGD luchtmetingen op de Overtoom zijn; 
 

hoger dan ik had verwacht 38 (27%) 
lager dan ik had verwacht 16 (12%) 
gelijk aan mijn verwachtingen 37 (27%) 
ik had geen verwachtingen 39 (28%) 
niet ingevuld (missing) 9 (7%) 

 
Vraag 15. Kruis het antwoord aan dat volgens u op de stippellijn ingevuld zou moeten worden. 
Ik denk dat de gemeten concentraties op de Overtoom ……………………op andere drukke 
straten in Amsterdam. 
 

hoger zijn dan 82 (59%) 
lager zijn dan 8 (6%) 
gelijk zijn aan 43 (31%) 
niet ingevuld (missing) 6 (4%) 

 
 

Impact brief luchtmetingen Overtoom (ingevuld door 139 respondenten) 
 
Vraag 16. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Nu ik de brief over de 
luchtmetingen op de Overtoom gelezen heb; (het is de bedoeling dat u op elke regel één 
antwoord aankruist) 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. is mijn kennis over 
luchtkwaliteit toegenomen. 4 (3%) 5 (4%) 23 (17%) 72 (52%) 29 (21%)  6 (4%) 
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b. snap ik informatie over 
luchtkwaliteit beter.  8 (6%) 12 (9%) 33 (24%) 53 (38%) 24 (17%)  9 (7%) 

c. vind ik luchtkwaliteit 
belangrijker.  13 (9%) 8 (6%) 36 (26%) 39 (28%) 34 (25%)  9(7%) 

 
Vraag 17. In hoeverre zijn de onderstaande uitspraken op u van toepassing? Na het lezen 
van de brief over de GGD luchtmetingen op de Overtoom ben ik; (het is de bedoeling dat u op 
elke regel één antwoord aankruist) 
 

 ja ben ik 
van plan nee n.v.t.  niet 

ingevuld 
a. in huis anders gaan ventileren, 
(bijvoorbeeld vooral aan de 
achterzijde van het huis) 

35 (25%) 12 (9%) 74 (53%) 12 (9%)  6 (4%) 

b. meer gebruik gaan maken van 
de fiets, in plaats van de auto 20 (14%) 4 (3%) 63 (45%) 46 (33%)  6 (4%) 

c. meer met het openbaar vervoer 
gaan reizen 17 (12%) 3 (2%) 79 (57%) 34 (25%)  6 4%) 

d. meer gaan carpoolen 3 (2%) – 63 (45%) 65 (47%)  8 (6%) 
e. minder gebruik gaan maken van 
de open haard 1 (1%) 1 (1%) 31 (22%) 99 (71%)  7 (5%) 

f. lid geworden van een 
bewonersgroep – 7 (5%) 94 (68%) 31 (22%)  7 (5%) 

g. lid geworden van een 
milieuorganisatie 1 (1%) 9 (7%) 101 (73%) 21 (15%)  7 (5%) 

h. het nieuws (krant, tv, radio) over 
luchtkwaliteit meer gaan volgen 34 (25%) 16 (12%) 70 (50%) 13 (9%)  6 (4%) 

i. op internet op zoek gegaan naar 
informatie over luchtkwaliteit 20 (14%) 16 (12%) 82 (59%) 14 (10%)  7 (5%) 

j. politieke ontwikkelingen (bijv. 
gemeentebeleid) op gebied van 
luchtkwaliteit beter gaan volgen 

34 (25%) 35 (25%) 59 (42%) 6 (4%)  5 (4%) 

 
 

Vervolg luchtmetingen Overtoom (ingevuld door 139 respondenten) 
 
Vraag 18. De locaties op de Overtoom waar de GGD luchtmetingen hebben plaatsgevonden zijn in 
overleg met de BVO uitgekozen. Kunt u aangeven welke van de volgende mogelijkheden uw 
voorkeur heeft? 
 

de GGD bepaalt zelf de locaties waar de luchtkwaliteit gemeten wordt 51 (37%) 
de GGD meet de luchtkwaliteit op door bewoners aangewezen plekken  58 (42%) 
bewoners meten zelf onder begeleiding van de GGD de luchtkwaliteit met 
door de GGD verstrekte Palmes-buisjes 15 (11%) 

niet ingevuld 15 (11%) 
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Vraag 19. Op twee van de tien locaties waar de GGD luchtmetingen hebben plaatsgevonden wordt 
nog tot juli 2010 doorgegaan met meten. Vindt u het een goed idee dat op deze twee locaties 
nog wordt doorgegaan met meten? 
 

ja 129 (93%) 
nee 4 (3%) 
niet ingevuld 6 (4%) 

 
Vraag 20. Zou u willen dat ook op andere plekken op de Overtoom de luchtkwaliteit gemeten 
wordt? 
 

ja 91 (66%) 
nee 39 (28%) 
niet ingevuld 9 (7%) 

 
Vraag 21. Zou u bereid zijn €500,- per jaar te betalen voor extra metingen op een door u 
gekozen plek op de Overtoom?   
 

ja 5 (4%) 
nee 126 (91%) 
niet ingevuld 8 (6%) 

 
 

Waarderingen initiatief luchtmetingen Overtoom (ingevuld door 139 respondenten) 
 
Vraag 22. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens 
bent? (het is de bedoeling dat u op elke regel één antwoord aankruist) 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. ik vind het initiatief van de 
GGD om luchtmetingen met 
bewoners te doen goed. 

3 (2%) 1 (1%) 12 (9%) 24 (17%) 96 (69%)  3 (2%) 

b. ik stel het op prijs dat de 
GGD mij informatie heeft 
gestuurd over luchtmetingen 
op de Overtoom.  

3 (2%) 3 (2%) – 12 (9%) 118 (85%)  3 (2%) 

 
Vraag 23. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Ik heb er vertrouwen in 
dat; (het is de bedoeling dat u op elke regel één antwoord aankruist) 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. de GGD mij juiste informatie 
over luchtkwaliteit geeft. 2 (1%) 3 (2%) 8 (6%) 29 (21%) 93 (67%)  4 (3%) 

b. de gemeente Amsterdam mij 5 (4%) 9 (7%) 17 (12%) 47 (34%) 57 (41%)  4 (3%) 
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juiste informatie over 
luchtkwaliteit geeft.  

 
 

Onzekerheidsmarges (ingevuld door variabel aantal respondenten) 
 
Vraag 24. Op de achterzijde van de brief staat een tabel met de resultaten van de 
luchtmetingen. Hierin is ook een onzekerheidsmarge van de meetresultaten weergegeven. 
Heeft u deze onzekerheidsmarges gezien? 
 

ja 85 (61%) 
nee 45 (32%) 
niet ingevuld 9 (7%) 

 
De respondenten die bij vraag 24 ‘nee’ hebben geantwoord, zijn doorverwezen naar vraag 26 en 
hebben vraag 25 dus niet beantwoord.  
 
Vraag 25. U kunt hieronder aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens 
bent. (het is de bedoeling dat u op elke regel één antwoord aankruist)  
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. de uitleg in de bijlage over 
de onzekerheid in 
luchtmetingen vond ik duidelijk. 

7 (7%) 9 (9%) 12 (12%) 34 (35%) 26 (27%)  9 (9%) 

b. door het aangeven van de 
onzekerheidsmarges snap ik 
de luchtmetingen beter.  

7 (7%) 9 (9%) 28 (29%) 30 (31%) 14 (14%)  9 (9%) 

c. door het aangeven van de 
onzekerheidsmarges snap ik 
het onderwerp luchtkwaliteit 
beter.  

12 (12%) 12 (12%) 27 (28%) 26 (27%) 11 (11%)  9 (9%) 

d. door het aangeven van de 
onzekerheidsmarges is mijn 
vertrouwen in de luchtmetingen 
toegenomen.  

15 (16%) 12 (12%) 23 (24%) 20 (21%) 18 (19%)  9 (9%) 

 
Vraag 26. Stel dat op een bepaalde locatie een stikstofdioxideconcentratie van 34 µg/m3 met een 
onzekerheidsmarge van 22-46 µg/m3 wordt gemeten. Welke van de volgende getallen ligt 
volgens u het dichtst bij de werkelijke concentratie? 
 

22 µg/m3  2 (1%)  
34 µg/m3 86 (62%) 
46 µg/m3 16 (12%) 
andere waarde, namelijk;  16 (12%) 
niet ingevuld 19 (14%) 
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Aanvullend (ingevuld door 177 respondenten) 
 
Vraag 27. Heeft u op een andere manier dan via de brief informatie over de GGD 
luchtmetingen gekregen? 
 

ja, via gesprekken met anderen 11 (6%) 
ja, via BVO 6 (3%) 
nee 147 (83%) 
anders, via…. 8 (5%) 
niet ingevuld 5 (3%) 

 
 
Als u nog opmerkingen heeft, kunt u deze hieronder kwijt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We danken u vriendelijk voor uw medewerking. U kunt de ingevulde vragenlijst aan ons terugsturen 
in de bijgevoegde retourenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 
 
 



Bijlage IV Vragenlijst driewekenmeting met resultaten Diemerkade 

Geachte heer/mevrouw, 
 
 
De GGD Amsterdam heeft u enkele weken geleden een brief gestuurd over de GGD luchtmetingen 
op de Diemerkade. In de maand juni 2009 is drie weken lang op verschillende locaties de 
stikstofdioxideconcentratie gemeten. Stikstofdioxide is een graadmeter voor het gehele mengsel 
van luchtverontreiniging door verkeer en wordt dus gebruikt om een beeld te krijgen van de 
luchtkwaliteit.  
In de brief gaven wij al aan dat we u binnen enkele weken een vragenlijst zouden sturen. Deze 
vragenlijst gaat over de brief en over wat u met de informatie uit de brief heeft gedaan. Als u de 
brief niet meer heeft, maar deze nog even zou willen inzien, kunt u deze bekijken op 
www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid 
 
 
Toelichting vragenlijst 
Leest u, voordat u de vragenlijst gaat invullen, onderstaande aanwijzingen alstublieft aandachtig 
door. 
 
• Deze vragenlijst is anoniem, u hoeft dus nergens uw naam of adresgegevens op te schrijven.  
• De vragen kunt u beantwoorden door één van de antwoordmogelijkheden aan te kruisen of het 
hokje voor het juiste antwoord in te kleuren. 
• Als u een antwoord wilt veranderen, kunt u het foute antwoord doorstrepen en het juiste antwoord 
aankruizen. Eventueel kunt u nog een pijltje bij het juiste antwoord zetten. 
 
 
U heeft waarschijnlijk zo’n 15 minuten nodig voor het invullen van deze vragenlijst. Wij verzoeken u 
vriendelijk de vragenlijst in te vullen en voor 26 januari 2010 aan ons terug te sturen in de 
bijgevoegde retourenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid, via 
telefoonnummer 020-555 5405 of per e-mail via lo@ggd.amsterdam.nl. 
 
Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking. 
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Basisgegevens (ingevuld door 10 respondenten) 
 
Vraag 1. Wat is uw geslacht? 
 

 Frequentie (%) 
man 8 (80%) 
vrouw 2 (20%) 
niet ingevuld (missing) - 

 
Vraag 2. Wat is uw geboortejaar? 
 

gemiddelde leeftijd (sd) 43,5 (11,9) 
mediaan leeftijd 46 
minimum leeftijd 28 
maximum leeftijd 61 
niet ingevuld (missing) - 

 
Vraag 3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of 
voldoende getuigschrift) 
 

geen opleiding  
(lager onderwijs niet afgemaakt) 

- 

lager onderwijs  
(basisschool, speciaal basisonderwijs) 

1 (10%) 

lager of voorbereidend beroepsonderwijs  
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

- 

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs  
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

- 

middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs  
(zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

1 (10%) 

hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  
(zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

2 (20%) 

hoger beroepsonderwijs  
(zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 

3 (30%) 

wetenschappelijk onderwijs  
(universiteit) 

3 (30%) 

anders namelijk; - 
niet ingevuld (missing) - 

 
Vraag 4. Wat is uw beroep? 
 
Vraag 5. Bent u lid van Stichting A1-A10 oost Beter Opgelost? 
 

ja; ik ben actief lid - 
ja; ik ben passief lid 1 (10%) 
nee; ik ben geen lid 9 (90%) 
niet ingevuld (missing) - 
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Brief ontvangen/gelezen (ingevuld door 10 respondenten) 

 
Vraag 6. Heeft u de brief over de GGD luchtmetingen op de Diemerkade ontvangen? 
 

ja 10 (100%) 
nee - 
niet ingevuld (missing) - 

 
Vraag 7. Heeft u de brief en de bijlage over de GGD luchtmetingen op de Diemerkade 
gelezen? 
 

ja 8 (80%) 
gedeeltelijk 1 (10%) 
nee 1 (10%) 
niet  ingevuld (missing - 

 
De respondenten die bij vraag 6 en/of vraag 7 ‘nee’ hebben geantwoord, zijn doorverwezen naar 
vraag 27 en doen dus in de volgende vragen niet meer mee.  
 

Waardering onderdelen brief (ingevuld door 9 respondenten) 
 
Vraag 8. Welke onderdelen heeft u gelezen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

de tekst in de brief 8 (89%) 
de kaart en tabel in de brief 8 (89%) 
de bijlage 7 (78%) 
ik herinner het me niet 1 (11%) 
niet ingevuld (missing) - 

 
Vraag 9. Kunt u voor de verschillende onderdelen van de brief over de GGD luchtmetingen 
aangeven hoe duidelijk u deze vond? Druk dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet 
duidelijk, 10= heel erg duidelijk). Het is de bedoeling dat u op elke regel één hokje aankruist.  
 

totaal niet duidelijk heel erg duidelijk 
 < ----------------------------------------------------------------------------------------------- >  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen 
mening 

niet 
ingevuld 

de brief - - - - - 1 
(11%) 

1 
(11%) 

6 
(67%) 

1 
(10%) - - - 

de bijlage - - - - 1 
(11%) 

2 
(22%) 

2 
(22%) 

3 
(33%) 

1 
(11%) - - - 

de kaart 
en tabel  - - - - 1 

(11%) 
2 

(22%) 
3 

(33%) 
2 

(22%) 
1 

(11%) - - - 
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duidelijkheid gemiddelde (sd) mediaan 
brief 7,8 (0,8) 8 
bijlage  7,1 (1,3) 7 
kaart en tabel 7,0 (1,2) 7 

 
Vraag 10. Kunt u voor de verschillende onderdelen van de brief over de GGD luchtmetingen 
aangeven hoe nuttig u deze vond? Druk dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet nuttig, 10= 
heel erg nuttig). Het is de bedoeling dat u op elke regel één hokje aankruist.  
 

totaal niet nuttig heel erg nuttig 
 < ----------------------------------------------------------------------------------------------- > 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen 
mening 

niet 
ingevuld 

de brief - - - - - 1 
(11%) 

4 
(44%) 

2 
(22%) 

2 
(22%) - - - 

de bijlage - - - - 1 
(11%) - 4 

(44%) 
2 

(22%) 
2 

(22%) - - - 

de kaart 
en tabel      1 

(11%) - 4 
(44%) 

2 
(22%) 

2 
(22%) - - - 

 
nut gemiddelde (sd) mediaan 
brief 7,6 (1,0) 7 
bijlage  7,4 (1,2) 7 
kaart en tabel 7,4 (1,2) 7 

 
 

Mening luchtkwaliteit Diemerkade (ingevuld door 9 respondenten) 
 
Vraag 11. Maakt u zich zorgen over de luchtkwaliteit op de Diemerkade? Druk dit uit in een 
cijfer van 1 t/m 10 (1= ik maak me totaal geen zorgen, 10= ik maak me heel erg zorgen). Het is de 
bedoeling dat u één hokje aankruist.  
 

totaal geen zorgen heel erg zorgen 
<-------------------------------------------------------------------------------> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld  

(sd) 
mediaan 

- - - - - - 1 
(11%) 

3  
(33%) 

1  
(11%) 

3  
(33%) 

1  
(11%)  8,8 (1,2) 8,5 

 
Vraag 12. Als u denkt aan de afgelopen 12 maanden, in welke mate wordt u als u thuis bent 
gehinderd, gestoord of geërgerd door stof, roet en/of rook veroorzaakt door het verkeer? 
Druk dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet gehinderd, gestoord of geërgerd, 10= heel erg 
gehinderd, gestoord of geërgerd). Het is de bedoeling dat u één hokje aankruist.  
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totaal niet gehinderd heel erg gehinderd 
<------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 

1 
(11%) - - 1 

(11%) - 1 
(11%) 

3  
(33%) 

3  
(33%) - - -  6,2 (2,3) 7,0 

 
Vraag 13. Wat vindt u op dit moment van de luchtkwaliteit op de Diemerkade? Druk dit uit in 
een cijfer van 1 t/m 10 (1= luchtkwaliteit is zeer slecht, 10= luchtkwaliteit is zeer goed). Het is de 
bedoeling dat u één hokje aankruist.  
 

zeer slecht zeer goed 
<------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 

- 1 
(11%) 

3  
(33%) 

1 
(11%) 

1 
(11%) 

2 
(22%) 

1  
(11%) - - - -  4,3 (1,7) 4,0 

 
Vraag 14. De concentraties van de GGD luchtmetingen op de Diemerkade zijn; 
 

hoger dan ik had verwacht 2 (22%) 
lager dan ik had verwacht 1 (11%) 
gelijk aan mijn verwachtingen 2 (22%) 
ik had geen verwachtingen 4 (44%) 
niet ingevuld (missing) -  

 
Vraag 15. Kruis het antwoord aan dat volgens u op de stippellijn ingevuld zou moeten worden. 
Ik denk dat de gemeten concentraties op de Diemerkade ……………………op andere drukke 
straten in Amsterdam. 
 

hoger zijn dan 5 (56%) 
lager zijn dan 2 (22%) 
gelijk zijn aan 2 (22%) 
niet ingevuld (missing) -  

 
 

Impact brief luchtmetingen Diemerkade (ingevuld door 9 respondenten) 
 
Vraag 16. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Nu ik de brief over de 
luchtmetingen op de Diemerkade gelezen heb; (het is de bedoeling dat u op elke regel één 
antwoord aankruist) 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. is mijn kennis over 
luchtkwaliteit toegenomen. - - 1 (11%) 6 (67%) 2 (22%)  - 
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b. snap ik informatie over 
luchtkwaliteit beter.  - 1 (11%) 1 (11%) 4 (44%) 3 (33%)  - 

c. vind ik luchtkwaliteit 
belangrijker.  2 (22%) 1 (11%) 4 (44%) 2 (22%) -  - 

 
Vraag 17. In hoeverre zijn de onderstaande uitspraken op u van toepassing? Na het lezen 
van de brief over de GGD luchtmetingen op de Diemerkade ben ik; (het is de bedoeling dat u 
op elke regel één antwoord aankruist) 
 

 ja ben ik 
van plan nee n.v.t.  niet 

ingevuld 
a. in huis anders gaan ventileren, 
(bijvoorbeeld vooral aan de 
achterzijde van het huis) 

1 (11%) - 8 (89%) -  - 

b. meer gebruik gaan maken van 
de fiets, in plaats van de auto 1 (11%) - 8 (89%) -  - 

c. meer met het openbaar vervoer 
gaan reizen 1 (11%) - 7 (78%) 1 (11%)  - 

d. meer gaan carpoolen - - 2 (22%) 7 (78%)  - 
e. minder gebruik gaan maken van 
de open haard - -  9 (100%)  - 

f. lid geworden van een 
bewonersgroep - 2 (22%) 6 (67%) 1 (11%)  - 

g. lid geworden van een 
milieuorganisatie - - 8 (89%) 1 (11%)  - 

h. het nieuws (krant, tv, radio) over 
luchtkwaliteit meer gaan volgen 3 (33%) - 6 (67%) -  - 

i. op internet op zoek gegaan naar 
informatie over luchtkwaliteit 4 (44%) - 5 (56%) -  - 

j. politieke ontwikkelingen (bijv. 
gemeentebeleid) op gebied van 
luchtkwaliteit beter gaan volgen 

5 (55%) 1 (11%) 3 (33%) -  - 

 
 

Vervolg luchtmetingen Diemerkade (ingevuld door 9 respondenten) 
 
Vraag 18. De locaties op de Diemerkade waar de GGD luchtmetingen hebben plaatsgevonden zijn 
in overleg met de Stichting A1-A10 oost Beter Opgelost uitgekozen. Kunt u aangeven welke van 
de volgende mogelijkheden uw voorkeur heeft? 
 

de GGD bepaalt zelf de locaties waar de luchtkwaliteit gemeten wordt 3 (33%) 
de GGD meet de luchtkwaliteit op door bewoners aangewezen plekken  3 (33%) 
bewoners meten zelf onder begeleiding van de GGD de luchtkwaliteit met 
door de GGD verstrekte Palmes-buisjes 3 (33%) 

niet ingevuld - 
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Vraag 19. Op twee van de tien locaties waar de GGD luchtmetingen hebben plaatsgevonden wordt 
nog tot juli 2010 doorgegaan met meten. Vindt u het een goed idee dat op deze twee locaties 
nog wordt doorgegaan met meten? 
 

ja 9 (100%) 
nee - 
niet ingevuld - 

 
Vraag 20. Zou u willen dat ook op andere plekken op de Diemerkade de luchtkwaliteit 
gemeten wordt? 
 

ja 4 (44%) 
nee 5 (56%) 
niet ingevuld - 

 
Vraag 21. Zou u bereid zijn €500,- per jaar te betalen voor extra metingen op een door u 
gekozen plek op de Diemerkade?   
 

ja - 
nee 9 (100%) 
niet ingevuld - 

 
 

Waarderingen intiatief luchtmetingen Diemerkade (ingevuld door 9 respondenten) 
 
Vraag 22. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens 
bent? (het is de bedoeling dat u op elke regel één antwoord aankruist) 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. ik vind het initiatief van de 
GGD om luchtmetingen met 
bewoners te doen goed. 

- - - 2 (22%) 7 (78%)  - 

b. ik stel het op prijs dat de 
GGD mij informatie heeft 
gestuurd over luchtmetingen 
op de Diemerkade.  

- - - - 9 (100%)  - 

 
Vraag 23. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Ik heb er vertrouwen in 
dat; (het is de bedoeling dat u op elke regel één antwoord aankruist) 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. de GGD mij juiste informatie 
over luchtkwaliteit geeft. - - - 2 (22%) 6 (67%)  1 (11%) 

b. de gemeente Amsterdam mij - 1 (11%) 2 (22%) 4 (44%) 2 (22%)  - 
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juiste informatie over 
luchtkwaliteit geeft.  

 
 

Onzekerheidsmarges (ingevuld door 9 respondenten) 
 
Vraag 24. Op de achterzijde van de brief staat een tabel met de resultaten van de 
luchtmetingen. Hierin is ook een onzekerheidsmarge van de meetresultaten weergegeven. 
Heeft u deze onzekerheidsmarges gezien? 
 

ja 8 (89%) 
nee - 
niet ingevuld 1 (11%) 

 
Vraag 25. 
U kunt hieronder aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens bent. (het is 
de bedoeling dat u op elke regel één antwoord aankruist) 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. de uitleg in de bijlage over 
de onzekerheid in 
luchtmetingen vond ik duidelijk. 

- - 2 (22%) 3 (33%) 3 (33%)  1 (11%) 

b. door het aangeven van de 
onzekerheidsmarges snap ik 
de luchtmetingen beter.  

- 1 (11%) 3 (33%) 3 (33%) 1 (11%)  1 (11%) 

c. door het aangeven van de 
onzekerheidsmarges snap ik 
het onderwerp luchtkwaliteit 
beter.  

 1 (11%) 6 (67%) 1 (11%)   1 (11%) 

d. door het aangeven van de 
onzekerheidsmarges is mijn 
vertrouwen in de luchtmetingen 
toegenomen.  

- 3 (33%) 5 (56%) - -  1 (11%) 

 
Vraag 26. Stel dat op een bepaalde locatie een stikstofdioxideconcentratie van 34 µg/m3 met een 
onzekerheidsmarge van 22-46 µg/m3 wordt gemeten. Welke van de volgende getallen ligt 
volgens u het dichtst bij de werkelijke concentratie? 
 

22 µg/m3  -  
34 µg/m3 8 (89%) 
46 µg/m3 1 (11%) 
andere waarde, namelijk;  - 
niet ingevuld - 
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Aanvullend (ingevuld door 10 respondenten) 
 
Vraag 27. Heeft u op een andere manier dan via de brief informatie over de GGD 
luchtmetingen gekregen? 
 

ja, via gesprekken met anderen - 
ja, via A1-A10 oost Beter Opgelost - 
nee 10 (100%) 
anders, via…. - 
niet ingevuld - 

 
 
Als u nog opmerkingen heeft, kunt u deze hieronder kwijt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We danken u vriendelijk voor uw medewerking. U kunt de ingevulde vragenlijst aan ons terugsturen 
in de bijgevoegde retourenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 
 
 



Bijlage V Brief resultaten jaarmeting Overtoom 

 

         
         Amsterdam, januari 2010 
 
Betreft: jaarmeting luchtkwaliteit Overtoom 

 
Beste meneer/mevrouw, 
 
Van juni 2009 tot juli 2010 heeft de GGD Amsterdam op de Overtoom de luchtkwaliteit gemeten. In 
onze brief van 30 november 2009 kon u de resultaten van drie weken meten terugzien. De resultaten 
van een jaar lang meten zijn nu bekend.  
 
Hoe zat het ook al weer? 
De GGD Amsterdam meet al lange tijd dagelijks de luchtkwaliteit in Amsterdam en omstreken. In juni 
2009 hebben we op verzoek van de Bewonersvereniging Overtoom (BVO) drie weken lang de 
luchtkwaliteit gemeten op tien plekken op de Overtoom. Dit hebben we gedaan met zogeheten 
Palmes-buisjes, die de stikstofdioxide (NO2) concentratie meten. Op twee plekken op de Overtoom 
zijn we nog een jaar doorgegaan met meten. De resultaten van deze jaarmetingen staan in de bijlage 
van deze brief.  
 
Aanvullende informatie op website GGD Amsterdam  
Op de website van de GGD Amsterdam staat een pagina met aanvullende informatie over dit project, 
luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid, het meten van luchtkwaliteit en de onzekerheid van metingen. 
Ook de resultaten van de drie weken meting kunt u daar nog eens teruglezen. Hiervoor gaat u naar 
http://gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Onderzoek-Diemerkade--Overtoom  
 
Vragenlijst 
Over enkele weken krijgen alle bewoners van de Overtoom een vragenlijst toegestuurd. Het invullen 
hiervan duurt circa 15 minuten. We horen graag uw mening over luchtkwaliteit en de uitgevoerde 
metingen. We stellen het erg op prijs als u deze vragenlijst invult en terugstuurt. 
 
Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via Margreet Swart op 
telefoonnummer 020-555 5405 of per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fred Woudenberg 
Hoofd cluster Leefomgeving 
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2 

Vast meetstation 
Vondelpark 

1 

Resultaten meetcampagne Overtoom 
 
Kaart meetlocaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaten jaarmeting GGD 
Op locatie 1 en 2 hebben we een jaar lang met behulp van Palmes-buisjes de NO2 concentratie 
gemeten. Op beide plekken hebben de Palmes-buisjes aan een stoplicht gehangen. De buisjes 
hebben dus de concentratie direct langs de weg gemeten. Er zijn geen metingen van fijn stof of 
ultrafijn stof uitgevoerd. In het overzicht hieronder staan de gemeten jaargemiddelde NO2 
concentraties voor de meetlocaties op de Overtoom. De onzekerheidsmarge is geschat op 20%. Dit 
betekent dat de werkelijke jaargemiddelde concentratie zowel 20% boven als onder de gemeten 
jaargemiddelde concentratie kan liggen. Omdat nu een jaar lang gemeten is, is de 
onzekerheidsmarge kleiner dan bij de resultaten van de drie weken meting van juni/juli 2009. 
 
Ter vergelijking hebben we ook van enkele willekeurig gekozen plekken in Amsterdam de 
jaargemiddelde NO2 concentraties over 2009 in het overzicht gezet. De concentraties zijn gemeten in 
het vaste luchtmeetnet en hebben daarom een kleinere onzekerheidsmarge (ongeveer 8%). Meer 
uitleg over meetmethoden en onzekerheidsmarges vindt u op http://gezond.amsterdam.nl/Milieu--
gezondheid/Onderzoek-Diemerkade--Overtoom  
 

Locaties Palmes-buisjes Overtoom NO2 concentratie ** 
juni 2009 – juli 2010 

Rekening houdend met de 
onzekerheidsmarge (20%) 
liggen de waarden tussen: 

1. Overtoom 557/sportclub  48 µg/m3 38 – 58 µg/m3 
2. Overtoom/1e Const. Huygensstraat 55 µg/m3 44 – 66 µg/m3 
   

Locaties vaste meetstations  NO2 concentratie * 
jaargemiddelde 2009 

Rekening houdend met de 
onzekerheidsmarge (8%) 
liggen de waarden tussen: 

Haarlemmerweg 61 µg/m3 56 – 66 µg/m3 
Vondelpark/Overtoom 31 µg/m3 28 – 33 µg/m3 
Stadhouderskade 43 µg/m3 40 – 47 µg/m3 
Jan van Galenstraat 52 µg/m3 48 – 56 µg/m3 

Einsteinweg 59 µg/m3 54 – 63 µg/m3 
    

Berekeningen saneringstool 2008 
De luchtkwaliteit kan ook worden bepaald met modelberekeningen. U kunt zelf kijken naar 
modelberekeningen van de luchtkwaliteit in uw omgeving, via www.saneringstool.nl Ook bij een 
modelberekening van de NO2 concentratie hebben we te maken met een onzekerheidsmarge. Voor 
de saneringstool is die onzekerheid ongeveer 20%. We hebben de modelberekeningen voor de twee 
meetlocaties op de Overtoom alvast voor u opgezocht en in een overzicht gezet. Dit zijn de 
berekende gemiddelde concentraties over het jaar 2008.  
 

                                                 
** De concentraties zijn weergegeven in µg per kubieke meter (m3) lucht; 1 µg is één miljoenste gram. 
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 NO2 Concentratie * 
Saneringstool 2008 

Rekening houdend met de 
onzekerheidsmarge (ongeveer 
20%) liggen de waarden tussen: 

1. Overtoom 557/sportclub  43 µg/m3 34 – 52 µg/m3 
2. Overtoom/1e Const. Huygensstraat 47 µg/m3 38 – 56 µg/m3 

 
U kunt zien dat de berekende concentraties iets lager zijn dan de concentraties die wij hebben 
gemeten. Dit komt vooral doordat de saneringstool de NO2 concentratie ter hoogte van de gevel van 
gebouwen of woningen heeft berekend. Onze Palmes-buisjes hebben daarentegen direct aan de weg 
gehangen. De NO2 concentratie neemt snel af zodra je op grotere afstand van de weg gaat kijken.  
 
Betekenis van de jaargemiddelde meetresultaten 
De Europese Unie (EU) stelt grenswaarden vast voor luchtverontreiniging. Deze waarde geldt voor 
een afstand van 10 meter vanaf de rand van de weg of op de gevel van woningen als deze dichterbij 
staan dan 10 meter. De grenswaarde is een wettelijke en geen gezondheidskundige norm. De 
grenswaarde is vastgesteld om de lucht zo schoon mogelijk te krijgen. 
Voor NO2 is de jaargemiddelde grenswaarde 40 µg/m3. Dat betekent dat de gemiddelde NO2 

concentratie op 10 meter vanaf de rand van de weg of op de gevel van woningen die dichterbij staan 
dan 10 meter in één jaar niet hoger mag zijn dan 40 µg/m3.  
Op de Overtoom zijn de gemeten jaargemiddelden hoger dan de grenswaarde van 40 µg/m3. Deze 
concentraties zijn direct aan de weg gemeten, de concentratie op de gevel van de woningen is lager. 
De berekeningen van de saneringstool geven een beeld van de concentraties ter hoogte van de 
gevels op de Overtoom. Ook de berekende concentraties van de saneringstool zijn hoger dan de 
grenswaarde van 40 µg/m3. Er zullen dus maatregelen genomen moeten worden om de luchtkwaliteit 
op de Overtoom te verbeteren, zodat ook deze straat in 2015 aan de Europese norm voldoet. 
Overigens kunnen ook onder de grenswaarde van 40 µg/m3 gezondheidseffecten optreden. Als u 
meer wilt weten over de grenswaarde voor NO2 en over de relatie met gezondheidseffecten dan kunt 
u dit vinden op http://gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Onderzoek-Diemerkade--Overtoom  
 
Wat doet de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren? 
De resultaten van de metingen en berekeningen geven aan dat de NO2 concentraties op de 
Overtoom te hoog zijn. Omdat de Overtoom een belangrijke bestemmingsweg is, is het niet makkelijk 
om op de Overtoom een grote verbetering in de luchtkwaliteit te bereiken. Toch worden door de 
gemeente Amsterdam al veel maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in de gehele stad te 
verbeteren. Zo is er onder andere de Milieuzone, waardoor zwaar vervuilende vrachtwagens het 
centrum al niet meer in mogen. Ook wordt er momenteel flink ingezet op elektrisch vervoer, een 
schonere manier van autorijden. Dit doet de gemeente onder andere door oplaadpunten voor 
elektrische auto’s aan te leggen en het voor Amsterdammers makkelijker te maken om over te 
stappen op elektrisch vervoer. Op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/vervoer/ kunt u lezen welke 
maatregelen de gemeente Amsterdam neemt om de luchtkwaliteit schoner te krijgen.  
 
Wat kunt u zelf doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? 
Inademen van verontreinigde lucht kunt u helaas niet voorkomen. Uw woning niet meer ventileren of 
het dichtmaken van kieren in huis is geen oplossing. U kunt wel ‘slim’ ventileren, door bijvoorbeeld 
buiten de spits en aan de ‘niet-weg-kant’ ramen en roosters open te zetten. U kunt ook zelf uw 
productie van luchtvervuiling zoveel mogelijk beperken. Pak vaker de fiets of het openbaar vervoer en 
maak minder gebruik van de auto. Als u wel auto rijdt, kunt u het beste rijden volgens 'het Nieuwe 
Rijden' en kiezen voor een schonere auto (bijvoorbeeld een elektrische auto) of een deelauto. 
Informatie over schoner rijden vindt u op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/vervoer/ of 
www.nieuwerijden.nl Als u uw stem wilt laten horen over luchtverontreiniging in uw stadsdeel, kunt u 
zich bijvoorbeeld aansluiten bij een bewonersgroep. 
 
Meer weten? 
Voor aanvullende informatie over dit project, luchtkwaliteit en gezondheid, meetmethoden, 
onzekerheid van metingen, acties van gemeenten en ideeën om zelf iets aan de luchtkwaliteit te doen 
gaat u naar http://gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Onderzoek-Diemerkade--Overtoom 
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         Amsterdam, januari 2010 
 
Betreft: jaarmeting luchtkwaliteit Diemerkade 

 
Beste meneer/mevrouw, 
 
Van juni 2009 tot juli 2010 heeft de GGD Amsterdam op de Diemerkade de luchtkwaliteit gemeten. In 
onze brief van 30 november 2009 kon u de resultaten van drie weken meten terugzien. De resultaten 
van een jaar lang meten zijn nu bekend.  
 
Hoe zat het ook al weer? 
De GGD Amsterdam meet al lange tijd dagelijks de luchtkwaliteit in Amsterdam en omstreken. In juni 
2009 hebben we op verzoek van de Stichting A1-A10 oost Beter Opgelost drie weken lang de 
luchtkwaliteit gemeten op tien plekken op de Diemerkade. Dit hebben we gedaan met zogeheten 
Palmes-buisjes, die de stikstofdioxide (NO2) concentratie meten. Op twee plekken op de Diemerkade 
zijn we nog een jaar doorgegaan met meten. De resultaten van deze jaarmetingen staan in de bijlage 
van deze brief.  
 
Aanvullende informatie op website GGD Amsterdam  
Op de website van de GGD Amsterdam staat een pagina met aanvullende informatie over dit project, 
luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid, het meten van luchtkwaliteit en de onzekerheid van metingen. 
Ook de resultaten van de drie weken meting kunt u daar nog eens teruglezen. Hiervoor gaat u naar 
http://gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Onderzoek-Diemerkade--Overtoom  
 
Vragenlijst 
Over enkele weken krijgen alle bewoners van de Diemerkade een vragenlijst toegestuurd. Het 
invullen hiervan duurt circa 15 minuten. We horen graag uw mening over luchtkwaliteit en de 
uitgevoerde metingen. We stellen het erg op prijs als u deze vragenlijst invult en terugstuurt. 
 
Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via Margreet Swart op 
telefoonnummer 020-555 5405 of per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fred Woudenberg 
Hoofd cluster Leefomgeving 
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Resultaten meetcampagne Diemerkade 
 
Kaart meetlocaties 

 
Resultaten jaarmeting GGD 
Op locatie 1 en 2 hebben we een jaar lang met behulp van Palmes-buisjes de NO2 concentratie 
gemeten. Op beide plekken hebben de Palmes-buisjes aan een lantaarnpaal gehangen. Er zijn geen 
metingen van fijn stof of ultrafijn stof uitgevoerd. In het overzicht hieronder staan de gemeten 
jaargemiddelde NO2 concentraties voor de meetlocaties op de Diemerkade. De onzekerheidsmarge is 
geschat op 20%. Dit betekent dat de werkelijke jaargemiddelde concentratie zowel 20% boven als 
onder de gemeten jaargemiddelde concentratie kan liggen. Omdat nu een jaar lang gemeten is, is de 
onzekerheidsmarge kleiner dan bij de resultaten van de drie weken meting van juni/juli 2009. 
 
Ter vergelijking hebben we ook van enkele willekeurig gekozen plekken in Amsterdam en Diemen de 
jaargemiddelde NO2 concentraties over 2009 in het overzicht gezet. De concentraties zijn gemeten in 
het vaste luchtmeetnet en hebben daarom een kleinere onzekerheidsmarge (ongeveer 8%). Meer 
uitleg over meetmethoden en onzekerheidsmarges vindt u op http://gezond.amsterdam.nl/Milieu--
gezondheid/Onderzoek-Diemerkade--Overtoom  
 

Locaties Palmes-buisjes Diemerkade NO2 concentratie †† 
juni 2009 – juli 2010 

Rekening houdend met de 
onzekerheidsmarge (20%) 
liggen de waarden tussen: 

1. Diemerkade/J. v. Soesdijkstraat  34 µg/m3 27 – 41 µg/m3 
2. Diemerkade hoek 37 µg/m3 30 – 44 µg/m3 
   

Locaties vaste meetstations  NO2 concentratie * 
jaargemiddelde 2009 

Rekening houdend met de 
onzekerheidsmarge (8%) 
liggen de waarden tussen: 

Haarlemmerweg 61 µg/m3 56 – 66 µg/m3 
Einsteinweg 59 µg/m3 54 – 63 µg/m3 
Vondelpark/Overtoom 31 µg/m3 28 – 33 µg/m3 
Kantershof  26 µg/m3 24 – 28 µg/m3

 

Stadhouderskade 43 µg/m3 40 – 47 µg/m3 
Jan van Galenstraat 52 µg/m3 48 – 56 µg/m3 
    

Berekeningen saneringstool 2008 
De luchtkwaliteit kan ook worden bepaald met modelberekeningen. U kunt zelf kijken naar 
modelberekeningen van de luchtkwaliteit in uw omgeving, via www.saneringstool.nl Ook bij een 

                                                 
†† De concentraties zijn weergegeven in µg per kubieke meter (m3) lucht; 1 µg is één miljoenste gram. 
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modelberekening van de NO2 concentratie hebben we te maken met een onzekerheidsmarge. Voor 
de saneringstool is die onzekerheid ongeveer 20%.  
De Diemerkade is helaas nog niet in de saneringstool opgenomen, maar u kunt er wel de berekende 
concentraties in de omgeving van de Diemerkade in opzoeken. 
 
Betekenis van de jaargemiddelde meetresultaten  
De Europese Unie (EU) stelt grenswaarden vast voor luchtverontreiniging. Deze waarde geldt voor 
een afstand van 10 meter vanaf de rand van de weg of op de gevel van woningen als deze dichterbij 
staan dan 10 meter. De grenswaarde is een wettelijke en geen gezondheidskundige norm. De 
grenswaarde is vastgesteld om de lucht zo schoon mogelijk te krijgen. 
Voor NO2 is de jaargemiddelde grenswaarde 40 µg/m3. Dat betekent dat de gemiddelde NO2 

concentratie op 10 meter vanaf de rand van de weg of op de gevel van woningen die dichterbij staan 
dan 10 meter in één jaar niet hoger mag zijn dan 40 µg/m3.  
De luchtkwaliteit op de Diemerkade voldoet aan deze norm. U kunt dat ook zien in de meetresultaten 
in de tabel in deze brief. De lantaarnpalen staan ongeveer een meter van de weg. Op beide locaties 
zijn NO2 concentraties lager dan 40 µg/m3 gemeten. Overigens kunnen ook onder de grenswaarde 
van 40 µg/m3 gezondheidseffecten optreden. Als u meer wilt weten over de grenswaarde voor NO2 
en over de relatie met gezondheidseffecten dan kunt u dit vinden op 
http://gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Onderzoek-Diemerkade--Overtoom  
 
Wat doet de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren? 
De gemeente Diemen heeft een actieplan luchtkwaliteit 2009-2012 opgesteld. Voorbeelden van 
acties die in het actieplan zijn opgenomen zijn: onderzoek naar maatregelen langs de A1 en A10 
(samen met het rijk), meer voorlichting over luchtkwaliteit geven, stimuleren van OV- en fietsgebruik 
door burgers, promoten van gebruik elektrische auto’s en brommers door burgers en stimuleren van 
aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Op de gemeentelijke website www.diemen.nl staat 
dit actieplan en andere informatie over de luchtkwaliteit in Diemen. Ga op de website via ‘inwoner’ 
naar ‘natuur en milieu’ en vervolgens ‘lucht’. 
 
Wat kunt u zelf doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? 
Inademen van verontreinigde lucht kunt u helaas niet voorkomen. Uw woning niet meer ventileren of 
het dichtmaken van kieren in huis is geen oplossing. U kunt wel ‘slim’ ventileren, door bijvoorbeeld 
buiten de spits en aan de ‘niet-weg-kant’ ramen en roosters open te zetten. U kunt ook zelf uw 
productie van luchtvervuiling zoveel mogelijk beperken. Pak vaker de fiets of het openbaar vervoer en 
maak minder gebruik van de auto. Als u wel auto rijdt, kunt u het beste rijden volgens 'het Nieuwe 
Rijden' en kiezen voor een schonere auto (bijvoorbeeld een elektrische auto) of een deelauto. 
Informatie over schoner rijden vindt u op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/vervoer/ of 
www.nieuwerijden.nl Ook binnenshuis kunt u de productie van luchtvervuiling verlagen, door onder 
andere de open haard minder of niet te gebruiken. Gebruik van de open haard zorgt namelijk ook 
voor een flinke toename van luchtvervuiling in de buurt. Als u uw stem wilt laten horen over 
luchtverontreiniging in uw stadsdeel, kunt u zich bijvoorbeeld aansluiten bij een bewonersgroep. 
 
 
Meer weten? 
Voor aanvullende informatie over dit project, luchtkwaliteit en gezondheid, meetmethoden, 
onzekerheid van metingen, acties van gemeenten en ideeën om zelf iets aan de luchtkwaliteit te doen 
gaat u naar http://gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Onderzoek-Diemerkade--Overtoom
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       Amsterdam, januari 2011 
Betreft: toezending vragenlijst luchtkwaliteit Overtoom 
 
Beste meneer/mevrouw, 
 
Vanaf juni 2009 heeft GGD Amsterdam een jaar lang op twee plekken op de Overtoom de 
concentratie van stikstofdioxide gemeten. Stikstofdioxide is een graadmeter voor het gehele mengsel 
van luchtverontreiniging door verkeer en wordt dus gebruikt om een beeld te krijgen van de 
luchtkwaliteit.  
GGD Amsterdam heeft u enkele weken geleden een brief gestuurd over deze luchtmetingen. We 
stuurden u een aanbiedingsbrief met algemene informatie en een bijlage met de resultaten van de 
metingen.  
In de brief gaven wij al aan dat we u binnen enkele weken een vragenlijst zouden sturen. Deze 
vragenlijst gaat over de brief en over wat u met de informatie uit de brief heeft gedaan. Als u de brief 
niet meer heeft, maar deze nog even zou willen inzien, kunt u deze bekijken op 
http://www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Onderzoek-Diemerkade--Overtoom.  
 
 
 
Toelichting vragenlijst 
Leest u, voordat u de vragenlijst gaat invullen, onderstaande aanwijzingen alstublieft goed door. 
 
• Deze vragenlijst is anoniem, u hoeft dus nergens uw naam of adresgegevens op te schrijven.  
• De vragen kunt u beantwoorden door één van de antwoordmogelijkheden aan te kruisen of het 
hokje voor het juiste antwoord in te kleuren. 
• Als u een antwoord wilt veranderen, kunt u het foute antwoord doorstrepen en het juiste antwoord 
aankruisen. Eventueel kunt u nog een pijltje bij het juiste antwoord zetten. 
 
U heeft waarschijnlijk zo’n 15 minuten nodig voor het invullen van deze vragenlijst. Wij verzoeken u 
vriendelijk de vragenlijst in te vullen en voor 21 februari 2011 aan ons terug te sturen in de 
bijgevoegde retourenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid, via 
telefoonnummer 020-555 5405 of per e-mail via lo@ggd.amsterdam.nl. 
 
Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking. 
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Algemene vragen (ingevuld door 170 respondenten) 
 
Vraag 1. Wat is uw geslacht? 
 

 Frequentie (%) 
man 67 (39%) 
vrouw 91 (54%) 
niet ingevuld (missing) 12 (7%) 

 
Vraag 2. Wat is uw geboortejaar? 
 

gemiddelde leeftijd (sd) 48,9 (15,7) 
mediaan leeftijd 49 
minimum leeftijd 21 
maximum leeftijd 89 
niet ingevuld (missing) 19 (11%) 

 
Vraag 3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende 
getuigschrift) 
 

geen opleiding  
(lager onderwijs niet afgemaakt) 

1 (1%) 

lager onderwijs  
(basisschool, speciaal basisonderwijs) 

4 (2%) 

lager of voorbereidend beroepsonderwijs  
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

1 (1%) 

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs  
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

7 (4%) 

middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs  
(zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

8 (5%) 

hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  
(zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

26 (15%) 

hoger beroepsonderwijs  
(zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 

50 (30%) 

wetenschappelijk onderwijs  
(universiteit) 

60 (35%) 

anders namelijk; - 
niet ingevuld (missing) 13 (8%) 

 
Vraag 4. Bent u lid van Bewonersvereniging Overtoom (BVO)? 
 

ja; ik ben actief lid 5 (3%) 
ja; ik ben passief lid 25 (15%) 
nee; ik ben geen lid 131 (77%) 
niet ingevuld (missing) 9 (5%) 
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Eerste vragenlijst over luchtmetingen (januari 2010) (ingevuld door 170 respondenten) 
 

Een jaar geleden (januari 2010) heeft GGD Amsterdam de eerste vragenlijst verstuurd. Deze 
vragenlijst ging over de resultaten van de eerste luchtmetingen op de Overtoom, die drie weken 
duurden. Vraag 5 en 6 gaan over de vragenlijst die vorig jaar verstuurd is.  
 

Vraag 5. Heeft u vorig jaar (januari 2010) de eerste vragenlijst ingevuld? 
 

ja 58 (34%) 
nee 99 (58%) 
niet ingevuld (missing) 13 (8%) 

 

Vraag 6. Als u de vragenlijst van vorig jaar (januari 2010) niet heeft ingevuld, kunt u dan 
aangeven waarom niet?  
 

totaal niet ingevuld 99 
geen specifieke reden 36 (36%) 
ik vond de vragenlijst te ingewikkeld 2 (2%) 
ik heb de vragenlijst nooit ontvangen 34 (34%) 
andere reden, namelijk 22 (22%) 
Niet ingevuld (missing) 5(5%) 

 
 

Brief resultaten jaarmeting (januari 2011) (ingevuld door variabel aantal respondenten) 
 
Enkele weken geleden (januari 2011) heeft GGD Amsterdam een brief verstuurd naar alle bewoners 
van de Overtoom. Deze brief ging over de resultaten van de jaarmeting van de luchtkwaliteit. We 
stuurden u een aanbiedingsbrief met algemene informatie en een bijlage met de resultaten van de 
jaarmeting. De volgende vragen (7 tot en met 13) gaan over deze brief.  
 

Vraag 7. Heeft u deze brief (januari 2011) over de resultaten van de jaarmeting ontvangen?  
 

ja 141 (83%) 
nee 26 (15%) 
niet ingevuld  3 (2%) 

 

 
Respondenten die bij vraag 7 ‘nee’ hebben ingevuld, zijn doorgestuurd naar vraag 21 en hebben de 
volgende vragen dus niet beantwoord.  
 
 

Vraag 8. U geeft aan dat u de brief over de resultaten van de jaarmeting hebt ontvangen. Heeft u 
deze brief over de resultaten van de jaarmeting gelezen? 
 

totaal ontvangen 141  
ja 103 (73%) 
gedeeltelijk 27 (19%) 
nee 9 (6%) 
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niet ingevuld  2 (1%) 
 

Vraag 9. Als u de brief over de jaarmeting niet heeft gelezen, kunt u dan aangeven waarom 
niet?  
 

totaal niet gelezen 12 
geen specifieke reden 6 (50%) 
niet geïnteresseerd in het onderwerp 1 (8%) 
ik ben al genoeg op de hoogte over het 
onderwerp 

1 (8%) 

ik vond de brief te ingewikkeld  1 (8%) 
andere reden, namelijk 3 (25%) 

 

→ → → → Als u de brief over de jaarmetingen niet heeft gelezen kunt u nu doorgaan naar vraag 21 
op bladzijde 7.  
 

 
Vanaf dit punt gaan de vragen over de brief over de jaarmetingen. Deze vragen zijn alleen 
beantwoord door de respondenten die hebben aangegeven de brief ontvangen en gelezen te 
hebben. Dit waren in totaal 130 respondenten. De overige respondenten zijn doorgestuurd naar 
vraag 21.  
 
 

Vraag 10. Welke onderdelen heeft u gelezen?  
 

alleen de brief 7 (5%) 
alleen de bijlage 24 (19%) 
de brief en de bijlage 81 (62%) 
ik herinner het me niet  18 (13%) 
niet ingevuld (missing) 1 (1%) 

 

Vraag 11. In de brief over de jaarmeting werd enkele keren verwezen naar de website van GGD 
Amsterdam. Heeft u op deze website nog extra informatie opgezocht? 
 

ja 8 (6%) 
nee 121 (93%) 
niet ingevuld (missing) 1 (1%) 

 

Vraag 12. Kunt u voor de verschillende onderdelen van de brief over de jaarmeting aangeven 
hoe duidelijk u deze vond? Druk dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet duidelijk, 10= heel 
erg duidelijk). Kruis op elke regel maximaal één hokje aan. 
 

totaal niet duidelijk heel erg duidelijk 
 < ----------------------------------------------------------------------------------------------- >  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen 
mening 

niet 
ingevuld 

aanbiedingsbrief 2 
(2%) - 3 

(2%) 
2 

(2%) 
8  

(6%) 
10 

(8%) 
39 

(30%) 
29 

(22%) 
5  

(4%) 
7  

(5%) 
24 

(19%) 
1  

(1%) 

resultatenbijlage 6 
(5%) 

1 
(1%) 

3 
(2%) 

7 
(5%) 

18 
(14%) 

18 
(14%) 

27 
(21%) 

24 
(19%) 

6  
(5%) 

6  
(5%) 

13 
(10%) 

1  
(1%) 
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website  3 
(2%) - - - 1  

(1%) 
2  

(2%) 
4 

 (3%) 
5  

(4%) 
1  

(1%) -  113 
(87%) 

1  
(1%) 

 
 gemiddelde (sd) mediaan 
aanbiedingsbrief 7,0 (1,7) 7,0 
resultatenbijlage  6,4 (2,1) 7,0 
website 6,1 (2,7) 7,0 

 

Vraag 13. Kunt u voor de verschillende onderdelen van de brief over de jaarmeting aangeven 
hoe nuttig u deze vond? Druk dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet nuttig, 10= heel erg 
nuttig). Kruis op elke regel maximaal één hokje aan. 
 

totaal niet nuttig heel erg nuttig 
 < ----------------------------------------------------------------------------------------------- >  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen 
mening 

niet 
ingevuld 

aanbiedingsbrief 3 
(2%) - 5 

(4%) - 12 
(9%) 

23 
(18%) 

19 
(15%) 

28 
(22%) 

8  
(6%) 

5  
(4%) 

24 
(19%) 3 (2%) 

resultatenbijlage 2 
(2%) 

1 
(1%) 

6 
(5%) 

5 
(4%) 

13 
(10%) 

16 
(12%) 

18 
(14%) 

28 
(22%) 

10 
(8%) 

10 
(8%) 

18 
(14%) 3 (2%) 

website  3 
(2%) - - - 3  

(2%) 
3  

(2%) 
3  

(2%) 
7  

(5%) - 1  
(1%)  

107 
(82%) 3 (2%) 

 
 gemiddelde (sd) mediaan 
aanbiedingsbrief 6,8 (1,9) 7,0 
resultatenbijlage  6,8 (2,1) 7,0 
website 6,2 (2,6) 7,0 

 
 

Resultaten van de luchtmetingen op de Overtoom (ingevuld door 130 respondenten) 
 
De volgende vragen gaan over de resultaten van de jaarmetingen op de Overtoom. 
 

Vraag 14. De jaargemiddelde concentraties van de GGD luchtmetingen op de Overtoom zijn: 
 

hoger dan ik had verwacht 35 (27%) 
lager dan ik had verwacht 12 (9%) 
gelijk aan mijn verwachtingen 46 (35%) 
ik had geen verwachtingen 34 (26%) 
niet ingevuld (missing) 3 (2%) 

 

Vraag 15.  Vul in: Ik denk dat de gemeten jaargemiddelde concentraties op de Overtoom 
……………………op andere drukke straten in Amsterdam. 
 

hoger zijn dan 73 (56%) 
lager zijn dan 10 (8%) 
gelijk zijn aan 43 (33%) 



Bijlage VII Vragenlijst jaarmeting met resultaten Overtoom 

44 

niet ingevuld (missing) 4 (3%) 
 
Vraag 16. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Nu ik de brief over de 
jaargemiddelde luchtmetingen op de Overtoom gelezen heb:  
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. is mijn kennis over 
luchtkwaliteit toegenomen. 12 (9%) 11 (9%) 24 (19%) 47 (36%) 32 (25%)  4 (3%) 

b. snap ik informatie over 
luchtkwaliteit beter.  13 (10%) 14 (11%) 38 (29%) 38 (29%) 22 (17%)  5 (4%) 

c. vind ik luchtkwaliteit 
belangrijker.  9 (7%) 11 (9%) 30 (23%) 29 (22%) 48 (37%)  3 (2%) 

 
Vraag 17. In hoeverre zijn de onderstaande uitspraken op u van toepassing? Na het lezen van 
de brief over de jaargemiddelde luchtmetingen op de Overtoom ben ik:  
 

 ja ben ik 
van plan doe ik al nee n.v.t.  niet 

ingevuld 
a. in huis anders gaan ventileren, 
(bijvoorbeeld vooral aan de 
achterzijde van het huis) 

13 (10%) 6 (5%) 75 (58%) 25 (19%) 10 (8%)  1 (1%) 

b. meer gebruik gaan maken van 
de fiets, in plaats van de auto 6 (5%) 3 (2%) 82 (63%) 20 (15%) 18 (14%)  1 (1%) 

c. meer met het openbaar vervoer 
gaan reizen 5 (4%) 1 (1%) 64 (49%) 41 (32%) 18 (14%)  1 (1%) 

d. meer gaan carpoolen 2 (2%) 1 (1%) 6 (5%) 48 (37%) 71 (55%)  2 (2%) 
e. minder gebruik gaan maken van 
de open haard - 1 (1%) 4 (3%) 21 (16%) 102 (79%)  2 (2%) 

f. lid geworden van een 
bewonersgroep 3 (2%) 5 (4%) 18 (14%) 83 (64%) 20 (15%)  1 (1%) 

g. lid geworden van een 
milieuorganisatie  4 (3%) 24 (19%) 79 (61%) 22 (17%)  1 (1%) 

h. het nieuws (krant, tv, radio) over 
luchtkwaliteit meer gaan volgen 8 (6%) 11 (9%) 41 (32%) 60 (46%) 8 (6%)  2 (2%) 

i. op internet op zoek gegaan naar 
informatie over luchtkwaliteit 3 (2%) 17 (13%) 9 (7%) 87 (67%) 13 (10%)  1 (1%) 

j. politieke ontwikkelingen (bijv. 
gemeentebeleid) op gebied van 
luchtkwaliteit beter gaan volgen 

7 (5%) 19 (15%) 36 (28%) 62 (48%) 5 (4%)  1 (1%) 

 
k. extra antwoordmogelijkheid. Anders, namelijk: 
 
 
 

 
 
Onzekerheid van luchtmetingen (ingevuld door 130 respondenten) 
 
In de brief over de jaarmetingen (verstuurd in januari 2011) stonden de jaargemiddelde 
stikstofdioxideconcentraties voor twee meetlocaties op de Overtoom. Bij de jaargemiddelde 
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concentraties stonden ook onzekerheidsmarges van 20%. De volgende vragen gaan over deze 
onzekerheidsmarges.  
 
Vraag 18. Heeft u deze onzekerheidsmarges van de jaargemiddelde concentraties gezien? 

 
ja 95 (73%) 
nee 33 (25%) 
niet ingevuld 2 (2%) 

 
 

 
Respondenten die bij vraag 18 ‘nee’ hebben ingevuld, zijn doorgestuurd naar vraag 21. De volgende 
vragen zijn dus door 95 respondenten ingevuld.  
 

 
 

Vraag 19. In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens? 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. door het aangeven van de 
onzekerheidsmarges snap ik 
de luchtmetingen beter.  

15 (16%) 8 (8%) 37 (39%) 20 (21%) 10 (11%)  5 (5%) 

b. door het aangeven van de 
onzekerheidsmarges is mijn 
vertrouwen in de luchtmetingen 
toegenomen.  

21 (22%) 11 (12%) 33 (35%) 19 (20%) 9 (10%)  2 (2%) 

 
Vraag 20. Stel dat op een bepaalde locatie een stikstofdioxideconcentratie van 34 µg/m3 met een 
onzekerheidsmarge van 22-46 µg/m3 wordt gemeten. Welke van de volgende getallen ligt volgens 
u het dichtst bij de werkelijke concentratie? 
 

22 µg/m3  1 (1%)  
34 µg/m3 65 (68%) 
46 µg/m3 12 (13%) 
andere waarde, namelijk;  10 (11%) 
niet ingevuld 7 (7%) 

 
 
 
Vanaf vraag 21 hebben ook de mensen die de brief over de jaarmeting niet hebben gelezen de 
vragenlijst ingevuld. Het gaat hier dus weer om 170 respondenten.  
 
 
 
Algemene vragen over de luchtkwaliteit op de Overtoom (ingevuld door 170 respondenten) 
 
De volgende vragen gaan over wat u van de luchtkwaliteit op de Overtoom vindt en dingen die u zelf 
zou kunnen doen om de luchtkwaliteit binnen en buiten uw huis te verbeteren. 
 
Vraag 21. Maakt u zich zorgen over de luchtkwaliteit op de Overtoom? Druk dit uit in een cijfer 
van 1 t/m 10 (1= ik maak me totaal geen zorgen, 10= ik maak me heel erg zorgen). Kruis op elke 
regel maximaal één hokje aan.  
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totaal geen zorgen heel erg zorgen 

<----------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 

5 
(3%) 

1 
(1%) 

7  
(4%) 

8  
(5%) 

11 
(7%) 

12 
(7%) 

26 
(15%) 

42 
(25%) 

18 
(11%) 

38 
(22%) 

2  
(1%)  7,4 (2,3) 8 

 
Vraag 22. Als u denkt aan de afgelopen 12 maanden, in welke mate wordt u als u thuis bent 
gehinderd, gestoord of geërgerd door stof, roet en/of rook veroorzaakt door het verkeer? Druk 
dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet gehinderd, gestoord of geërgerd, 10= heel erg 
gehinderd, gestoord of geërgerd). Kruis op elke regel maximaal één hokje aan. 
 

totaal geen hinder heel erg hinder 
<----------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 

10 
(6%) 

9  
(5%) 

13  
(8%) 

8 
(5%) 

14  
(8%) 

17  
(10%) 

30 
(18%) 

19 
(11%) 

20 
(12%) 

28 
(17%) 

2 
(1%)  6,5 (2,7) 7,0 

 
Vraag 23. Wat vindt u op dit moment van de luchtkwaliteit op de Overtoom? Druk dit uit in een 
cijfer van 1 t/m 10 (1= luchtkwaliteit is zeer slecht, 10= luchtkwaliteit is zeer goed). Kruis op elke 
regel maximaal één hokje aan.  
 

zeer slecht zeer goed 
<---------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 

21 
(12%) 

30 
(18%) 

21 
(12%) 

22 
(13%) 

31 
(18%) 

20 
(12%) 

14 
(8%) 

5  
(3%) 

2  
(1%) 

1  
(1%) 

3  
(2%)  4,0 (2,1) 4,0 

 
Vraag 24. Welke maatregelen zou u eventueel zelf willen nemen om de luchtkwaliteit op de 
Overtoom / in Amsterdam te verbeteren? Kruis op elke regel één antwoord aan. 
 

 ja heb ik al 
gedaan nee n.v.t.  niet ingevuld 

a. uw parkeerplek inleveren. - 10 (6%) 67 (39%) 84 (49%)  9 (5%) 

b. meer betalen voor uw parkeerplek. 13 (8%) 1 (1%) 67 (39%) 78 (46%)  11 (7%) 

c. een elektrische auto aanschaffen. 28 (17%) -  57 (34%) 71 (42%)  14 (8%) 

d. gebruik maken van een deelauto. 17 (10%) 15 (9%) 59 (35%) 63 (37%)  16 (9%) 

e. een roetfilter in uw auto laten 
installeren. 28 (17%) 14 (8%) 19 (11%) 93 (55%)  16 (9%) 

 
f. anders, namelijk:           
            
             

 
Vraag 25. Als u het voor het zeggen zou hebben op de Overtoom, welke maatregel zou u dan 
nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Kruis in onderstaand rijtje de maatregel aan die u het 
meest belangrijk vindt.  
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a. tolheffing voor stadinkomend verkeer, uitgezonderd bewoners. 6 (4%) 

b. vrachtauto’s en scooters, vanwege hun vervuilende uitstoot, 
weren. 

35 (21%) 

c. gratis openbaar vervoer. 27 (16%) 

d. parkeren buiten de ring voor bezoekers verbeteren en uitbreiden. 10 (6%) 

e. verkeerslichten op lange straten beter op elkaar afstemmen, 
zodat een zogenaamde ‘groene golf’ ontstaat. 

25 (15%) 

f. anders, namelijk 6 (4%) 

niet / fout ingevuld 61 (36%) 

 
 
Luchtmetingen door GGD Amsterdam (ingevuld door 170 respondenten) 
 
Vraag 26. De locaties op de Overtoom waar de GGD luchtmetingen hebben plaatsgevonden zijn in 
overleg met de Bewonersvereniging Overtoom (BVO) uitgekozen. Kunt u aangeven welke van de 
volgende mogelijkheden uw voorkeur heeft? 
 

de GGD bepaalt zelf de locaties waar de luchtkwaliteit gemeten wordt 56 (33%) 
de GGD meet de luchtkwaliteit op door bewoners aangewezen plekken  65 (38%) 
bewoners meten zelf onder begeleiding van de GGD de luchtkwaliteit met 
door de GGD verstrekte Palmes-buisjes 31 (18%) 

niet ingevuld 18 (11%) 
 
Vraag 27. Zou u willen dat er ook in de toekomst nog metingen worden gedaan op de twee 
locaties waar nu een jaar is gemeten? 
 

ja, goed idee 60 (35%) 
ja, maar alleen als er consequenties aan de meetresultaten verbonden zijn 81 (48%) 
ja, want… 12 (7%) 
nee, want… 10 (6%) 

 
Vraag 28. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. ik vind het initiatief van de 
GGD om luchtmetingen met 
bewoners te doen goed. 

4 (2%) 2 (1%) 17 (10%) 39 (23%) 103 (61%)  5 (3%) 

b. ik stel het op prijs dat de 
GGD mij informatie heeft 
gestuurd over luchtmetingen 
op de Overtoom.  

3 (2%) 2 (1%) 17 (10%) 33 (19%) 107 (63%)  8 (5%) 

 
Vraag 29. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Ik heb er vertrouwen in 
dat: 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  
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a. de GGD mij juiste informatie 
over luchtkwaliteit geeft. 3 (2%) 1 (1%) 16 (9%) 32 (19%) 113 (67%)  5 (3%) 

b. de gemeente Amsterdam mij 
juiste informatie over 
luchtkwaliteit geeft.  

12 (7%) 11 (7%) 32 (19%) 36 (21%) 72 (42%)  7 (4%) 

 
Vraag 30. Heeft u op een andere manier dan via de brief informatie over de GGD luchtmetingen 
gekregen? 
 

ja, via gesprekken met anderen 14 (8%) 
ja, via BVO 6 (4%) 
nee 135 (79%) 
anders, via…. 9 (5%) 
niet ingevuld 6 (4%) 

 
Als u nog opmerkingen heeft, kunt u deze hieronder kwijt: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
We danken u vriendelijk voor uw medewerking. U kunt de ingevulde vragenlijst aan ons terugsturen 
in de bijgevoegde retourenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig.



Bijlage VIII Vragenlijst jaarmeting met resultaten Diemerkade 

 

 
       Amsterdam, januari 2011 
Betreft: toezending vragenlijst luchtkwaliteit Diemerkade 

 
Beste meneer/mevrouw, 
 
Vanaf juni 2009 heeft GGD Amsterdam een jaar lang op twee plekken op de Diemerkade de 
concentratie van stikstofdioxide gemeten. Stikstofdioxide is een graadmeter voor het gehele mengsel 
van luchtverontreiniging door verkeer en wordt dus gebruikt om een beeld te krijgen van de 
luchtkwaliteit.  
GGD Amsterdam heeft u enkele weken geleden een brief gestuurd over deze luchtmetingen. We 
stuurden u een aanbiedingsbrief met algemene informatie en een bijlage met de resultaten van de 
metingen.  
In de brief gaven wij al aan dat we u binnen enkele weken een vragenlijst zouden sturen. Deze 
vragenlijst gaat over de brief en over wat u met de informatie uit de brief heeft gedaan. Als u de brief 
niet meer heeft, maar deze nog even zou willen inzien, kunt u deze bekijken op 
http://www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Onderzoek-Diemerkade--Overtoom.  
 
 
Toelichting vragenlijst 
Leest u, voordat u de vragenlijst gaat invullen, onderstaande aanwijzingen alstublieft goed door. 
 
• Deze vragenlijst is anoniem, u hoeft dus nergens uw naam of adresgegevens op te schrijven.  
• De vragen kunt u beantwoorden door één van de antwoordmogelijkheden aan te kruisen of het 
hokje voor het juiste antwoord in te kleuren. 
• Als u een antwoord wilt veranderen, kunt u het foute antwoord doorstrepen en het juiste antwoord 
aankruisen. Eventueel kunt u nog een pijltje bij het juiste antwoord zetten. 
 
U heeft waarschijnlijk zo’n 15 minuten nodig voor het invullen van deze vragenlijst. Wij verzoeken u 
vriendelijk de vragenlijst in te vullen en voor 21 februari 2011 aan ons terug te sturen in de 
bijgevoegde retourenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid, via 
telefoonnummer 020-555 5405 of per e-mail via lo@ggd.amsterdam.nl. 
 
Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking. 
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Algemene vragen (ingevuld door 18 respondenten) 
 
Vraag 1. Wat is uw geslacht? 
 

 Frequentie (%) 
man 11 (61%) 
vrouw 6 (33%) 
niet ingevuld (missing) 1 (6%) 

 
Vraag 2. Wat is uw geboortejaar? 
 

gemiddelde leeftijd (sd) 46,8 (15,5) 
mediaan leeftijd 45 
minimum leeftijd 28 
maximum leeftijd 85 
niet ingevuld (missing) 1 (6%) 

 
Vraag 3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende 
getuigschrift) 
 

geen opleiding  
(lager onderwijs niet afgemaakt) 

- 

lager onderwijs  
(basisschool, speciaal basisonderwijs) 

- 

lager of voorbereidend beroepsonderwijs  
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

- 

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs  
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

1 (6%) 

middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs  
(zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

3 (17%) 

hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  
(zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

3 (17%) 

hoger beroepsonderwijs  
(zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 

7 (39%) 

wetenschappelijk onderwijs  
(universiteit) 

3 (17%) 

anders namelijk; - 
niet ingevuld (missing) 1 (6%) 

 
Vraag 4. Bent u lid van stichting A1-A10 oost Beter Opgelost? 
 

ja; ik ben actief lid - 
ja; ik ben passief lid 1 (6%) 
nee; ik ben geen lid 17 (94%) 
niet ingevuld (missing) - 

 
 
Eerste vragenlijst over luchtmetingen (januari 2010) (ingevuld door 18 respondenten) 
 
Een jaar geleden (januari 2010) heeft GGD Amsterdam de eerste vragenlijst verstuurd. Deze 
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vragenlijst ging over de resultaten van de eerste luchtmetingen op de Diemerkade, die drie weken 
duurden. Vraag 5 en 6 gaan over de vragenlijst die vorig jaar verstuurd is.  
 
Vraag 5. Heeft u vorig jaar (januari 2010) de eerste vragenlijst ingevuld? 
 

ja 11 (61%) 
nee 7 (39%) 
niet ingevuld (missing) - 

 
Vraag 6. Als u de vragenlijst van vorig jaar (januari 2010) niet heeft ingevuld, kunt u dan 
aangeven waarom niet?  
 

totaal niet ingevuld 7 
geen specifieke reden 3 (43%) 
ik vond de vragenlijst te ingewikkeld - 
ik heb de vragenlijst nooit ontvangen 2 (29%) 
andere reden, namelijk 2 (29%) 
niet ingevuld (missing) -  

 
 
Brief resultaten jaarmeting (januari 2011) (ingevuld door variabel aantal respondenten) 
 
Enkele weken geleden (januari 2011) heeft GGD Amsterdam een brief verstuurd naar alle bewoners 
van de Diemerkade. Deze brief ging over de resultaten van de jaarmeting van de luchtkwaliteit. We 
stuurden u een aanbiedingsbrief met algemene informatie en een bijlage met de resultaten van de 
jaarmeting. De volgende vragen (7 tot en met 13) gaan over deze brief.  
 
Vraag 7. Heeft u deze brief (januari 2011) over de resultaten van de jaarmeting ontvangen?  
 

ja 17 (94%) 
nee 1 (6%) 
niet ingevuld  - 

 
 
Respondenten die bij vraag 7 ‘nee’ hebben ingevuld, zijn doorgestuurd naar vraag 21 en hebben de 
volgende vragen dus niet beantwoord.  
 
 
Vraag 8. U geeft aan dat u de brief over de resultaten van de jaarmeting hebt ontvangen. Heeft u 
deze brief over de resultaten van de jaarmeting gelezen? 
 

totaal ontvangen 17 
ja 17 (100%) 
gedeeltelijk - 
nee - 
niet ingevuld  - 

 
Vraag 9. Als u de brief over de jaarmeting niet heeft gelezen, kunt u dan aangeven waarom 
niet?  
 

totaal niet gelezen - 
geen specifieke reden - 
niet geïnteresseerd in het onderwerp - 
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ik ben al genoeg op de hoogte over het 
onderwerp 

- 

ik vond de brief te ingewikkeld  - 
andere reden, namelijk - 

 
 
→ → → → Als u de brief over de jaarmetingen niet heeft gelezen kunt u nu doorgaan naar vraag 21 
op bladzijde 7.  
 
 
Vanaf dit punt gaan de vragen over de brief over de jaarmetingen. Deze vragen zijn alleen 
beantwoord door de respondenten die hebben aangegeven de brief ontvangen en gelezen te 
hebben. Dit waren in totaal 17 respondenten. De overige respondenten zijn doorgestuurd naar vraag 
21.  
 
 
Vraag 10. Welke onderdelen heeft u gelezen?  
 

alleen de brief - 
alleen de bijlage 3 (18%) 
de brief en de bijlage 13 (77%) 
ik herinner het me niet  1 (6%) 
niet ingevuld (missing) - 

 
Vraag 11. In de brief over de jaarmeting werd enkele keren verwezen naar de website van GGD 
Amsterdam. Heeft u op deze website nog extra informatie opgezocht? 
 

ja 1 (6%) 
nee 16 (94%) 
niet ingevuld (missing) - 

 
Vraag 12. Kunt u voor de verschillende onderdelen van de brief over de jaarmeting aangeven 
hoe duidelijk u deze vond? Druk dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet duidelijk, 10= heel 
erg duidelijk). Kruis op elke regel maximaal één hokje aan. 
 

totaal niet duidelijk heel erg duidelijk 
 < ----------------------------------------------------------------------------------------------- >  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen 
mening 

niet 
ingevuld 

aanbiedingsbrief 1 
(6%) - - - - 1  

(6%) 
6 

(35%) 
5 

(29%) 
2 

(12%) 
1  

(6%) 
1  

(6%) - 

resultatenbijlage - - - 1 
(6%) - 2 

(12%) 
6 

(35%) 
5 

(29%) 
1  

(6%) 
1 

(6%) 
1  

(6%) - 

website  - - - - - - 1  
(6%) - - - 16 

(94%) - 

 
 gemiddelde (sd) mediaan 
aanbiedingsbrief 7,3 (2,0) 7,5 
resultatenbijlage  7,3 (1,4) 7,0 
website - - 
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Vraag 13. Kunt u voor de verschillende onderdelen van de brief over de jaarmeting aangeven 
hoe nuttig u deze vond? Druk dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet nuttig, 10= heel erg 
nuttig). Kruis op elke regel maximaal één hokje aan. 
 

totaal niet nuttig heel erg nuttig 
 < ----------------------------------------------------------------------------------------------- >  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen 
mening 

niet 
ingevuld 

aanbiedingsbrief 1 
(6%) - - - - 3 

(18%) 
7 

(41%) 
3 

(18%) - 1  
(6%) 

2  
(12%) - 

resultatenbijlage 2 
(12%) - - - - 1  

(6%) 
5 

(29%) 
5 

(29%) 
1 

(6%) 
1  

(6%) 
2  

(12%) - 

website  - - - - - - - - - - 17 
(100%) - 

 
 gemiddelde (sd) mediaan 
aanbiedingsbrief 6,8 (1,9) 7,0 
resultatenbijlage  6,8 (2,5) 7,0 
website - - 

 
 
Resultaten van de luchtmetingen op de Diemerkade (ingevuld door 17 respondenten) 
 
De volgende vragen gaan over de resultaten van de jaarmetingen op de Overtoom. 
 
Vraag 14. De jaargemiddelde concentraties van de GGD luchtmetingen op de Overtoom zijn: 
 

hoger dan ik had verwacht 1 (6%) 
lager dan ik had verwacht 8 (47%) 
gelijk aan mijn verwachtingen 3 (18%) 
ik had geen verwachtingen 5 (29%) 
niet ingevuld (missing) - 

 
Vraag 15.  Vul in: Ik denk dat de gemeten jaargemiddelde concentraties op de Overtoom 
……………………op andere drukke straten in Amsterdam. 
 

hoger zijn dan 5 (29%) 
lager zijn dan 7 (41%) 
gelijk zijn aan 5 (29%) 
niet ingevuld (missing) -  

 
Vraag 16. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Nu ik de brief over de 
jaargemiddelde luchtmetingen op de Overtoom gelezen heb:  
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. is mijn kennis over 
luchtkwaliteit toegenomen. 2 (12%) - 4 (24%) 10 (59%) 1 (6%)  - 

b. snap ik informatie over 
luchtkwaliteit beter.  - - 6 (35%) 9 (53%) 1 (6%)  1 (6%) 

c. vind ik luchtkwaliteit - 1 (6%) 6 (35%) 3 (18%) 6 (35%)  1 (6%) 
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belangrijker.  

 
Vraag 17. In hoeverre zijn de onderstaande uitspraken op u van toepassing? Na het lezen van 
de brief over de jaargemiddelde luchtmetingen op de Overtoom ben ik:  
 
 

 ja ben ik 
van plan doe ik al nee n.v.t.  niet 

ingevuld 
a. in huis anders gaan ventileren, 
(bijvoorbeeld vooral aan de 
achterzijde van het huis) 

2 (12%) 1 (6%) 7 (41%) 7 (41%) -  - 

b. meer gebruik gaan maken van 
de fiets, in plaats van de auto - - 8 (47%) 8 (47%) 1 (6%)  - 

c. meer met het openbaar vervoer 
gaan reizen - - 11 (65%) 6 (35%) -  - 

d. meer gaan carpoolen - - 1 (6%) 8 (47%) 8 (47%)  - 
e. minder gebruik gaan maken van 
de open haard - - 1 (6%) 3 (18%) 13 (77%)  - 

f. lid geworden van een 
bewonersgroep - 1 (6%) 2 (12%) 13 (77%) 1 (6%)  - 

g. lid geworden van een 
milieuorganisatie - - 1 (6%) 14 (82%) 2 (12%)  - 

h. het nieuws (krant, tv, radio) over 
luchtkwaliteit meer gaan volgen 1 (6%) 1 (6%) 6 (35%) 8 (47%) 1 (6%)  - 

i. op internet op zoek gegaan naar 
informatie over luchtkwaliteit 3 (18%) 1 (6%) - 11 (65%) 2 (12%)  - 

j. politieke ontwikkelingen (bijv. 
gemeentebeleid) op gebied van 
luchtkwaliteit beter gaan volgen 

5 (29%) 1 (6%) 4 (24%) 6 (35%) 1 (6%)  - 

 
k. extra antwoordmogelijkheid. Anders, namelijk: 
 
 
 

 
 
Onzekerheid van luchtmetingen (ingevuld door 17 respondenten) 
 
In de brief over de jaarmetingen (verstuurd in januari 2011) stonden de jaargemiddelde 
stikstofdioxideconcentraties voor twee meetlocaties op de Overtoom. Bij de jaargemiddelde 
concentraties stonden ook onzekerheidsmarges van 20%. De volgende vragen gaan over deze 
onzekerheidsmarges.  
 
Vraag 18. Heeft u deze onzekerheidsmarges van de jaargemiddelde concentraties gezien? 

 
ja 17 (100%) 
nee - 
niet ingevuld - 

 
Vraag 19. In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens? 
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 helemaal 

oneens 
beetje 

oneens 
niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. door het aangeven van de 
onzekerheidsmarges snap ik 
de luchtmetingen beter.  

1 (6%) 1 (6%) 5 (29%) 8 (47%) 1 (6%)  1 (6%) 

b. door het aangeven van de 
onzekerheidsmarges is mijn 
vertrouwen in de luchtmetingen 
toegenomen.  

4 (24%) 2 (12%) 7 (41%) 2 (12%) 1 (6%)  1 (6%) 

 
Vraag 20. Stel dat op een bepaalde locatie een stikstofdioxideconcentratie van 34 µg/m3 met een 
onzekerheidsmarge van 22-46 µg/m3 wordt gemeten. Welke van de volgende getallen ligt volgens 
u het dichtst bij de werkelijke concentratie? 
 

22 µg/m3  -  
34 µg/m3 9 (53%) 
46 µg/m3 3 (18%) 
andere waarde, namelijk;  3 (18%) 
niet ingevuld 2 (12%) 

 
 
Vanaf vraag 21 hebben ook de mensen die de brief over de jaarmeting niet hebben gelezen de 
vragenlijst ingevuld. Het gaat hier dus weer om 18 respondenten.  
 
 
 
Algemene vragen over de luchtkwaliteit op de Overtoom (ingevuld door 18 respondenten) 
 
De volgende vragen gaan over wat u van de luchtkwaliteit op de Overtoom vindt en dingen die u zelf 
zou kunnen doen om de luchtkwaliteit binnen en buiten uw huis te verbeteren. 
 
Vraag 21. Maakt u zich zorgen over de luchtkwaliteit op de Diemerkade? Druk dit uit in een cijfer 
van 1 t/m 10 (1= ik maak me totaal geen zorgen, 10= ik maak me heel erg zorgen). Kruis op elke 
regel maximaal één hokje aan.  
 

totaal geen zorgen heel erg zorgen 
<----------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 

1  
(6%) - - - - - 4 

(22%) 
6 

(33%) 
2 

(11%) 
5 

(28%) -  8,1 (2,1) 8,0 

 
Vraag 22. Als u denkt aan de afgelopen 12 maanden, in welke mate wordt u als u thuis bent 
gehinderd, gestoord of geërgerd door stof, roet en/of rook veroorzaakt door het verkeer? Druk 
dit uit in een cijfer van 1 t/m 10 (1= totaal niet gehinderd, gestoord of geërgerd, 10= heel erg 
gehinderd, gestoord of geërgerd). Kruis op elke regel maximaal één hokje aan. 
 

totaal geen hinder heel erg hinder 
<----------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 
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- 2 
(11%) - - - 1  

(6%) 
5 

(28%) 
7  

(39%) 
1  

(6%) 
2  

(11%) -  7,2 (2,2) 8,0 

 
Vraag 23. Wat vindt u op dit moment van de luchtkwaliteit op de Diemerkade? Druk dit uit in een 
cijfer van 1 t/m 10 (1= luchtkwaliteit is zeer slecht, 10= luchtkwaliteit is zeer goed). Kruis op elke 
regel maximaal één hokje aan.  
 

zeer slecht zeer goed 
<---------------------------------------------------------------------------------->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niet 
ingevuld  gemiddeld 

(sd) 
mediaan 

1 
(6%) 

1 
(6%) 

1 
(6%) 

3 
(17%) 

5 
(28%) 

3 
(17%) - 2 

(11%) 
1 

(6%) 
1 

(6%) -  5,3 (2,3) 5,0 

 
Vraag 24. Welke maatregelen zou u eventueel zelf willen nemen om de luchtkwaliteit op de 
Diemerkade / in Diemen te verbeteren? Kruis op elke regel één antwoord aan. 
 

 ja heb ik al 
gedaan nee n.v.t.  niet ingevuld 

a. uw parkeerplek inleveren. 1 (6%) - 10 (56%) 7 (39%)  - 

b. meer betalen voor uw parkeerplek. 1 (6%) 2 (11%) 7 (39%) 7 (39%)  1 (6%) 

c. een elektrische auto aanschaffen. - - 11 (61%) 6 (33%)  1 (6%) 

d. gebruik maken van een deelauto. - - 10 (56%) 7 (39%)  1 (6%) 

e. een roetfilter in uw auto laten 
installeren. 1 (6%) 3 (17%) 5 (28%) 8 (44%)  1 (6%) 

 
f. anders, namelijk:           
            
             

 
Vraag 25. Als u het voor het zeggen zou hebben op de Diemerkade, welke maatregel zou u dan 
nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Kruis in onderstaand rijtje de maatregel aan die u het 
meest belangrijk vindt.  
 

a. snelheid voor verkeer terugbrengen tot 80 km per uur. 2 (11%) 

b. hogere schermen langs de A10 plaatsen. 2 (11%) 

c. de A10 voorzien van een overkapping.  10 (56%) 

d. anders, namelijk 1 (6%) 

niet / fout ingevuld 3 (17%) 

 
 
Luchtmetingen door GGD Amsterdam (ingevuld door 18 respondenten) 
 
 
Vraag 26. De locaties op de Diemerkade waar de GGD luchtmetingen hebben plaatsgevonden zijn in 
overleg met de stichting A1-A10 oost Beter Opgelost uitgekozen. Kunt u aangeven welke van de 
volgende mogelijkheden uw voorkeur heeft? 
 

de GGD bepaalt zelf de locaties waar de luchtkwaliteit gemeten wordt 8 (44%) 
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de GGD meet de luchtkwaliteit op door bewoners aangewezen plekken  5 (28%) 
bewoners meten zelf onder begeleiding van de GGD de luchtkwaliteit 
met door de GGD verstrekte Palmes-buisjes 4 (22%) 

niet ingevuld 1 (6%) 
 
 
Vraag 27. Zou u willen dat er ook in de toekomst nog metingen worden gedaan op de twee 
locaties waar nu een jaar is gemeten? 
 

ja, goed idee 7 (39%) 
ja, maar alleen als er consequenties aan de meetresultaten verbonden zijn 10 (56%) 
ja, want… -  
nee, want… 1 (6%) 
niet ingevuld -  

 
Vraag 28. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. ik vind het initiatief van de 
GGD om luchtmetingen met 
bewoners te doen goed. 

- - 4 (22%) 3 (17%) 10 (56%)  1 (6%) 

b. ik stel het op prijs dat de 
GGD mij informatie heeft 
gestuurd over luchtmetingen 
op de Overtoom.  

- - 1 (6%) - 16 (89%)  1 (6%) 

 
Vraag 29. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Ik heb er vertrouwen in 
dat: 
 

 helemaal 
oneens 

beetje 
oneens 

niet eens / 
niet oneens 

beetje 
eens 

helemaal 
eens 

 niet 
ingevuld  

a. de GGD mij juiste informatie 
over luchtkwaliteit geeft. 1 (6%) - 2 (11%) 3 (17%) 12 (67%)  - 

b. de gemeente Diemen mij 
juiste informatie over 
luchtkwaliteit geeft.  

1 (6%) 2 (11%) 2 (11%) 8 (44%) 5 (28%)  - 

 
Vraag 30. Heeft u op een andere manier dan via de brief informatie over de GGD luchtmetingen 
gekregen? 
 

ja, via gesprekken met anderen 2 (11%) 
ja, via stichting A1-A10 oost Beter Opgelost - 
nee 14 (78%) 
anders, via…. 1 (6%) 
niet ingevuld 1 (6%) 

 
 
Als u nog opmerkingen heeft, kunt u deze hieronder kwijt: 
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We danken u vriendelijk voor uw medewerking. U kunt de ingevulde vragenlijst aan ons terugsturen 
in de bijgevoegde retourenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 
 



 




