Het Opiniehuis & Mobiliteit
Het Opiniehuis heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ervaren en
deskundige partner op het gebied van verkeersonderzoek. Bij ons kunt u terecht
voor deskundig advies, veldwerk en data-analyse. Met het Opiniehuis regelt u het snel,
accuraat en betaalbaar. Onze veldwerkers hebben decennia ervaring in het tellen van
verkeer, registreren van kentekens, parkeer-/capaciteitsonderzoeken en vervoersonderzoeken.
Hierbij worden ze ondersteund en begeleid door ervaren coördinatoren, die ervoor zorgen dat
alles veilig en vlekkeloos gebeurt. Wij regelen goedwerkend apparatuur, veiligheidskleding tot en
vragen toestemming aan de gemeente/politie.
Naast expertise op het gebied van veldwerk beschikken wij over de nieuwste registratieapparatuur om snel,
nauwkeurig en goedkoop zowel aantallen als kentekens te registeren. Dit doen wij enthousiast en accuraat
samen met onze verkeersspecialisten voor vele gemeentes en tal verkeersadviesbureaus.

verkeerstellingen
Een visuele telling kan vanwege de reikwijdte van
de informatievraag zeer divers zijn. Een onderdeel
hiervan is bijvoorbeeld het registreren van de
afslaande en/of doorgaande verkeersstromen
op kruispunten, afslagen, rotondes en andere
aansluitingen. Maar ook het registreren van
bijzondere doelgroepen is een speciaal onderdeel
van een visuele telling, informatie die uit reguliere
classificaties meestal niet goed te achterhalen is.
Hierbij kunt u denken aan het tellen van aantallen
fietsers, motoren, landbouwverkeer, vrachtwagens
naar firmanaam of het land van herkomst.
Het Opiniehuis brengt voor u het verkeersaanbod
in beeld met behulp van kruispunt- en
wegvaktellingen. Onze verkeerstellers zijn
ervaren in het registreren van de aantallen per
kruispunt, wegvak of ingang waarbij we alle
richtingen afzonderlijk tellen. Het vaststellen van
de tijdseenheid en voertuigclassificaties gebeurt
in overleg. Het Opiniehuis levert de output in
overzichtelijke schema’s die inzicht geven in het
verkeer per richting, voertuigtype, tijdseenheid of
andere parameters.
Naast verkeerstellingen voert het Opiniehuis
ook reizigers/winkeliers/bezoekerstellingen uit

in combinatie met een tevredenheidonderzoek.
Dit is bijvoorbeeld handig voor overheden die
inzicht willen hebben in venstertijden van
bevoorradingsverkeer in winkelcentra of andere
gebieden. Deze combinatie van tellingen en
tevredenheidonderzoek kan ook gebruikt worden om
bijvoorbeeld bezoekersaantallen in natuurgebieden
inzichtelijk te maken.

Kentekenregistratie
Een kentekenonderzoek gaat een stap verder dan
verkeerstellingen. Het geeft u naast gegevens over
het verkeersaanbod ook inzicht in de kwantiteit
van doorgaand, herkomst- en bestemmingsverkeer.
Dat doen we door een kordon rond het
onderzoeksgebied in de gaten te houden en de

kentekens van de in- en uitgaande auto’s vast te
leggen. Door dit aanvullend ook binnen het kordon
te doen, leggen we tevens de routekeuze van het
verkeer vast.

Reizigerstellingen
Opdrachtgevers van vervoerbedrijven of
vervoerbedrijven zelf hebben vaak behoefte aan
een gedetailleerd overzicht van het aantal reizigers
dat van de vervoerders gebruik maken. Als reguliere
tellingen niet meer volstaan, zetten wij onze
veldwerkers in. Zij reizen mee met de bus of de
trein en kunnen zo per halte het exacte aantal

capaciteit is per tijdseenheid, herkomst en type
voertuig.
Naast capaciteitsonderzoeken voert het Opiniehuis
parkeeronderzoeken en draagvlakmetingen onder
bewoners uit. Dit doen wij door het inzetten van
verschillende methoden (telefonisch, online en
schriftelijk). Het Opiniehuis verzorgt ook alle
rompslomp eromheen; de informatiebrieven en de
telefonische helpdesk. Wij leveren de resultaten in
overzichtelijke tabellen of gaan iets verder door een
analyse op basis van deze resultaten te maken en ze
op locatie te presenteren aan de belanghebbenden.

in- en uitstappers vastleggen. Ook voeren wij halteen stationstellingen uit. Op deze manier is het
mogelijk om het aantal reizigers dat een openbaar
vervoerscorridor passeert inzichtelijk te maken.

Parkeeronderzoek
Een eenvoudig parkeeronderzoek geeft u inzicht in
de parkeerdruk, de bezetting wordt afgezet tegen
de capaciteit. U weet dan echter nog niet hoe lang
een auto ergens geparkeerd stond en tot welke
doelgroep hij behoort. De parkeerduur is ook een
interessant gegeven. Vaak wordt deze informatie
gebruikt om te achterhalen wat het parkeermotief
is geweest; ging het om een bewoner, bezoeker of
werknemer? Het Opiniehuis levert overzichtelijke
resultaten waarbij duidelijk wordt hoe groot de

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op
onze website (www.opiniehuis.nl/producten) voor
een uitgebreide beschrijving en kostenoverzicht.

