
Het buitenreclame onderzoek

MWG Update Bereiksonderzoeken

29 november 2016

Swantje Brennecke

Voorzitter TC JIC BRO



Achtergrond

• JIC sinds 2009

• Winnaar Hans du Chatinier-prijs voor professionals in 2012

• Wereldwijd erkend systeem 
• gedachtegoed van Simon Cooper Associates (UK) 

• betrokken bij outdoor meting in Australië, Estland, Finland, Ierland, Letland, 
Litouwen, Noorwegen, Zweden 



De opzet Routes via GPS & webmapping

OTS = VAC

Verplaatsingen 
(bron overheid), 
tellingen NS, 
winkelcentra etc



Ad 1. Verkeers- en passantentellingen

• MON (Mobiliteits Onderzoek Nederland)
• Rijkswaterstaat

• 210.000 respondenten (6 jaar data gefuseerd)

• Overige tellingen
• NS stations

• Metrostations

• Tankstations

• Winkelcentra

• Parkeergarages

Niet meer actueel 
(data tot 2009)



Per 17 oktober nieuwe 
verkeerstellingen! 

OViN (Onderzoek verplaatsingen in Nederland)

• CBS;  40.000 respondenten per jaar (5 jaar 
data gefuseerd)

& CBS populatiegegevens update

Enkele gevolgen voor OOH:

in de grote steden een sterke stijging van het 
aantal verplaatsingen per fiets = hogere VAC

tevens stijging door lichte groei bevolking

consequentie: ongeveer 10% meer passanten 
langs buitenreclame objecten



Ad 2. Onderzoek verplaatsingsgedrag

• GPS meting
• 2.500 deelnemers

• 14 dagen

• Online webmapping
• 8.500 respondenten

• Verplaatsingsgedrag voorafgaande dag

Wens JIC: 
routes toe aan een update



Pilot met Travel App

• Pilot met verplaatsingsapp: okt./nov.: 2 apps 
kwalitatief getest = positieve resultaten!

• +- Februari 2017: regionale pilot met 1 app

• Daarna landelijke uitrol

Issues:

• Nauwkeurigheid voor alle ‘modaliteiten’ en 
trajecten

• Uitrol app = kostbaar



Ad 3a. Objectinventarisatie

• 85.000 objecten = en groeiende!
• Formaat

• Exacte locatie

• Exacte routes (bussen en trams)

• Situatiefoto’s met een gekalibreerde camera

• Classificatie omgevings- en zichtbaarheidsfactoren

• Wordt ieder kwartaal vernieuwd en ge-audit



Ad 3b. Zichtbaarheidsonderzoek

Model gebaseerd op 20 jaar eyetracking onderzoek naar buitenreclame 
(dr. Paul Barber (London University) & Simon Cooper)

• geijkt en aangepast aan Nederlandse straatbeeld;

• aanvullend eye-tracking naar bv fietsers, A0-formaat, snelwegmasten 
& stedelijk vs niet stedelijk;

• Europees model aangepast: definitief Nederlandse zichtbaarheids-
model = fusie van resultaten UK, Finland/Zweden en Nederland

Behoefte aan zichtbaarheidsfactoren 
voor digitale objecten



Summary: waar wordt aan gewerkt?

Verplaatsingsonderzoek 
Travel Survey & App: 

2017 uitrol

Verkeersmodellen in 
BRO ter vervanging van 

OVIN data: validatie 
bijna gereed

Crossmedia:Tijd

2017

Busmodel update per 
Q1 2017

Tellingen in winkelcentra 
vernieuwen 2017

Zichtbaarheid digitale 
objecten


