
Buurtonderzoek prestaties horecaventilatie systeem RevolutionAir® bij The Seafood Bar Amsterdam 

 

Intro: 

Arco Luchttechniek B.V. uit Opmeer, sinds 1972 toonaangevend op het gebied van luchtzuivering, introduceert een 

nieuwe innovatieve oplossing voor het 100% geurvrij maken van afzuiglucht uit keukens van horecabedrijven. Dit 

unieke, revolutionaire systeem reinigt geruisloos alle afzuiglucht.  Wat overblijft is volgens Arco Luchttechniek 100% 

pure lucht. 

 

Onderzoek: 

In opdracht van Arco Luchttechniek heeft Gravisie B.V. een onafhankelijk Field Research uitgevoerd bij winkels en 

woningen in de directe omgeving van The Seafood Bar aan de Van Baerlestraat 5 te Amsterdam. Arco Luchttechniek 

heeft onlangs in dit restaurant een nieuw Revolution-Air® luchtventilatie systeem geïnstalleerd en het doel van dit 

onderzoek is om te meten in welke mate de directe buren, zowel winkels als bewoners, geuroverlast hebben van deze 

horecagelegenheid, waar voornamelijk vis gegrild en gebakken wordt. 

 

Kerngegevens: 

Locatie: Van Baerlestraat/Vossiusstraat, Amsterdam 

Datum onderzoek: 12-12-2012 en 14-12-2012 

Aantal afgenomen enquêtes: 29 

 

Aanpak: 

Dit buurtonderzoek is uitgevoerd bij bedrijven en bewoners d.m.v. een schriftelijke enquête. Via persoonlijke interviews 

met naastgelegen werknemers van bedrijven en directe buurtbewoners zijn een vijftal simpele en duidelijke vragen 

samengesteld. 

 

Resultaten: 

 

Vraag 1. Woont/Werkt u binnen een straal van 500 meter van The Seafood Bar aan de Van Baerlestraat 5? 

 
Antwoorden Vraag 1 

 Ja:  100 % 

 

Toelichting Vraag 1: Alleen de directe buren zijn geënquêteerd.  Personen en werknemers van winkels met een afstand 

van 500 meter of meer zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

 



Vraag 2. Wat is ongeveer de afstand (straal) van The Seafood Bar tot uw woning/bedrijf? 

 
Antwoorden vraag 2 

0-20 meter: 48,3 % 
21- 50 meter: 13,8 % 
51-100 meter:  24,1 % 
101-200 meter: 3,4 % 
201-500 meter: 10,3 % 
Weet ik niet: 0 % 
 

Toelichting Vraag 2: Het grootste deel van de geënquêteerde (48,3%) zijn directe buren, die binnen een straal van 20 

meter wonen of werken vanaf The Seafood Bar. 

 

Vraag 3. Heeft u in uw woning/bedrijf of in de directe omgeving geuroverlast van The Seafood Bar? 

 
Antwoorden Vraag 3 

Ja: 0 % 

Nee: 100 % 

Weet niet: 0 % 

 



Toelichting Vraag 3: Géén van de ondervraagde buren binnen een straal van 500 meter heeft geuroverlast van The 

Seafood Bar. Alle bewoners en werknemers van bedrijven in de directe omgeving zijn positief over de afgevoerde lucht 

via het  Revolution-Air® horecaventilatie systeem. 

 

Vraag 4. Kunt u aangeven wat u ruikt? 

 
Antwoorden Vraag 4 

Frisse lucht: 17,1 % 

Vislucht: 0 % 

Frituurlucht: 0 % 

Vuilnislucht: 0 % 

Rooklucht: 0 % 

Weet niet: 14,3 % 

Niet van toepassing: 42,9 % 

Anders nl.: 25,7 % 

 

Toelichting Vraag 4: Vanwege het feit dat bij vraag 3 alle antwoorden ‘Ja’ waren, is het antwoord op vraag 4 meestal  

‘Niet van toepassing’ of ‘Weet niet’. Een aantal geënquêteerde kwalificeerde de lucht als ‘Frisse lucht’. (17,1%). Een 

enkeling gaf bij de open antwoord mogelijkheid aan dat ze ‘uitlaatgassen’ en ‘stadslucht’ ruiken. In geen van de gevallen 

werd ‘vislucht’ of ‘frituurlucht’ geantwoord. 

 

Vraag 5. Heeft u wel eens gegeten bij The Seafood Bar? 

 
 

 



Antwoorden Vraag 5 

Ja: 86,2 % 

Nee: 0 % 

Ben ik nog van plan: 13,8 % 

Weet niet: 0 % 

 

Toelichting Vraag 5: Veel van de geënquêteerde hebben of al gegeten bij The Seafood Bar of zijn dit nog van plan. De 

ondervraagde personen zijn dus bekend met de bereidingswijze van gerechten (grillen en bakken) in dit restaurant.  

 

Op- en Aanmerkingen: 

Hieronder enkele op- en aanmerkingen die aan het einde van de enquête ingevuld konden worden: 

- Bedrijf Rivièra Maison Amsterdam: “The Seafood Bar is een aanwinst voor de buurt!” 

- Hotel Piet Hein (direct gelegen naast The Seafood Bar): “Met de complimenten van het direct naastgelegen 

hotel!” 

 

Conclusie: 

De conclusie van dit onderzoek is dat géén van de ondervraagde personen, zowel winkeliers als bewoners, enige 

geuroverlast heeft van The Seafood Bar aan de Van Baerlestraat 5 in Amsterdam. Het direct naastgelegen Hotel Piet 

Hein heeft zelfs ramen van hotelkamers boven de keuken van het restaurant en volgens de geïnterviewde eigenaars van 

dit hotel heeft geen van hun gasten enige last gehad van frituur- en/of baklucht!  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de RevolutionAir® van Arco Luchttechniek  alle afzuiglucht van The Seafood Bar reinigt 

naar 100% zuivere lucht, waardoor er geen geuroverlast is bij de directe buren van deze horecagelegenheid in het 

centrum van Amsterdam. 

 


