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Onderwerp NO2 meetresulten 2019 online  beschikbaar 

Geachte commissieleden, 

De GGD meet de stikstofdioxide (NO2) concentratie in Amsterdam op 140 plekken, verspreid over 
de stad. Dit gebeurt met zogenaamde Palmes buisjes, in aanvulling op het automatisch 
luchtmeetnet. Inmiddels zijn de in 2019 jaargemiddelde NO2  concentraties bekend, openbaar en 
te vinden op https://maps.amsterdam.nl/n02/  
De trweeksgemiddelde meetresultaten van bovengenoemde Palmes buisjes worden na afloop 
van elke meetperiode aangevuld op de website www.no2buisjes.nl. 
En daarnaast zijn de meetresultaten van het automatisch luchtmeetnet actueel te volgen op 
www.luchtmeetnet.nl. 

Ik kan u op dit moment geen duiding van de meetresultaten geven, dat gaat meer tijd kosten. 
Duiding van de meetresultaten in relatie tot weersomstandigheden, trendanalyse, en ook de 
jaargemiddelde fijn stof concentraties en andere componenten zullen in de jaarrapportage 
luchtkwaliteit worden beschreven die voor de zomer openbaar wordt. 

Wel laat een eerste beschouwing van de meetresultaten het volgende zien: 
• De NO2  concentraties in 2019 zijn gemiddeld lager clan in 2018 en voorgaande jaren. 

Op verkeersbelaste meetpunten is de NO2  concentratie in 2019 gemiddeld 2,8 
microgram/m3  lager dan in 2018. Op achtergrondlocaties is de afname gemiddeld 1,2 

microgram/m3 . 
• In 2019 werd op 13 meetlocaties een NO2  concentratie gemeten boven de 

gezondheidskundige advieswaarde van de  WHO  van 40 microgram/m3  als jaargemiddelde. 
In 2018 was dat het geval op 22 locaties. 

• De metingen van de GGD hebben geen betrekking op wettelijke toetsing. Dit gebeurt 
jaarlijks door het RIVM op basis van de berekende luchtkwaliteit. Uiterlijk eind 2020 komt 
het RIVM met de rapportage over 2019. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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De meetresultaten van de GGD suggereren dat de maatregelen van de stad om de luchtkwaliteit 
te verbeteren effect hebben. Voor de zomer informeer ik u uitgebreider met de jaarrapportage 
luchtkwaliteit. 

Hoogachtend, 
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