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Beste mensen, lieve mensen, welkom iedereen! 
We zijn hier met buurtbewoners, patiënten en cliënten, ondernemers van het winkelcentrum. Maar ook medewerkers van het 
Ouder-Kind Team, de GGD, zorgverleners uit ons Gezondheidscentrum, medewerkers van Doras, Cordaan, MCN Fysio, de Huisartsen 
en de Apotheek. Welkom buren van de creatieve speelkamer voor kinderen, de Maakplaats021, van de Bibliotheek en het Huis van 
de Wijk, de buurttuinders, iedereen van de gemeente en van andere instanties. De media. Welkom Coby, onze stadsdeelvoorzitter. 
 
Waarom zijn we hier? 
Dit is een historisch en uniek moment. Vandaag gaan we de eerste straat in Amsterdam, maar ook van Nederland Rookvrij maken. 
Niet als verbod, maar als gebod, in de gebiedende wijs. Hier ga je niet roken. Waarom? Omdat we samen werken aan een Rookvrije 
toekomst voor Nederland, dat is wat we willen, voor iedereen maar vooral ook voor de nieuwe generatie, voor kinderen en 
jongeren.  
 
Er is nog een reden waarom vandaag een historische dag is. Vandaag is de dag dat het Openbaar Ministerie heeft afgezien om de 
strafzaak tegen de tabaksindustrie te starten. Naast veel zorginstellingen steunde ook de gemeente Amsterdam deze aangifte! 
 
Tabak is het meest dodelijke consumentenartikel. Je probeert het eens en nog eens, en dan kan je niet meer zonder. Het maakt je 
verslaafd, vaak als je jong bent en open staat voor nieuwe dingen en sociale druk. Het is overal verkrijgbaar. Iedere dag beginnen 75 
kinderen in Nederland met roken. Je kunt al gauw niet meer zonder en dan na enkele tientallen jaren ga je eraan dood. Twee op de 
drie rokers sterft vroegtijdig aan deze verslaving. Dat zijn er dagelijks 50 en 20.000 in Nederland per jaar. Wij, dokters zien de 
verwoestende effecten van het roken bij onze patiënten, vrijwel dagelijks. Longkanker en andere vormen van kanker, hart- en 
vaatziekten, COPD. Maar roken geeft ook een slechte genezing of herstel na een operatie en veel geneesmiddelen werken vaak 
minder goed. Elk jaar doet 1 op de 3 (38%) rokers een stoppoging. Bijna elke ex-roker is een ervaren stopper. Echt stoppen lukt vaak 
pas na een aantal serieuze pogingen, en ook dan voel je je nog lang een ‘verslaafde’. 
 
En dan is dit risico op overlijden door tabak ook nog eens flink ongelijk verdeeld over onze bevolking. Tabak is een belangrijke 
oorzaak voor de grote gezondheidsverschillen in onze samenleving. Heb je een laag inkomen of opleidingsniveau, dan is de kans dat 
je gaat roken een stuk hoger en de kans op longkanker wel 3x zo hoog. Dat geldt ook voor onze buurt, de Waterlandpleinbuurt. Niet 
alleen is de kans dat je gaat roken groter, maar ook blijken de stoppen met roken programma’s die we hebben bij laagopgeleiden 
veel minder effectief. 
 
Dokters spreken zich meer en meer uit. En dat is goed en belangrijk. Dokters kunnen wel degelijk het verschil maken. Wat wij in de 
spreekkamer dagelijks zien, zijn de gevolgen van keuzes die we als maatschappij maken. Hoe richten we onze leefomgeving in? 
Kiezen we ervoor als overheid, gemeente en samenleving om burgers te stimuleren bij het maken van gezonde keuzes en zorgen we 
dat ongezonde keuzes minder aantrekkelijk worden of niet voor handen zijn. Dat heet nudging, een ‘duwtje’ in de goede richting 
geven. Voor mij was dat ook de aanleiding om de veerponten rookvrij te krijgen en om de buurtmoestuin, naast de vele snackbars, 
hier op het Waterlandplein, op te richten. 
 
Met onze rookvrije straat, doen we een nadrukkelijk appel op de politiek. Ga de strijd aan, niet tegen de roker, maar tegen het 
roken. Stop met het zwalkende beleid. Veel andere landen zijn ons voorgegaan, zoals IJsland, Finland, Australië en Nieuw Zeeland, 
om maar enkele te noemen. Maak nu echt werk van een nationaal anti-rookbeleid en ga voor Nederland Rookvrij in 2030! 
 
We gaan het bord onthullen in de traditie van Amsterdam-Noord. Zoals op de scheepswerven van Noord de boten werden 
ingehuldigd. Met een fles. Niet met alcohol, want dat heeft ook zo z’n nadelen voor de gezondheid, maar met zuiver Amsterdams 
water. Water dat bruist uit een stad die bruist! 
 
De stad rookvrij maken, doe ik niet alleen. Artsen zijn samen verenigd in het Amsterdams Rookalarm. Ilona Statius-Muller, huisarts 
uit de Pijp is vandaag ook hierbij aanwezig en de oprichter van dit initiatief. Ilona, dank voor al je inzet.  
 
Coby, mag ik je vragen om naar voren te komen en met het Amsterdamse water uit deze fles de opgerookte sigaretten op het bord 
weg te spoelen. Met dit stromende water brengen we nieuw leven en maken we de Beverwijkstraat schoon en rookvrij.  
 
Hulde en applaus! David Koetsier  


