
Verkeer in Beeld is uitgegroeid tot dé praktische informatiebron op het gebied van verkeer en mobili-
teit in Nederland. Verkeer in Beeld is het enige platform dat gedurende het hele jaar via haar magazine, 
website, e-mailnieuwsbrief, social media, Nationaal Fietscongres en andere events haar doelgroep in-
formeert over trends, actualiteiten, projecten, veelbelovende pilots, producten en leveranciers. Ver-
keer in Beeld is een must voor professionals in de verkeer- en vervoersector. Om op de hoogte te blijven 
van alle actualiteiten, trends en de meest innovatieve en veelbelovende projecten. Altijd met een hel-
dere vertaalslag naar de praktijk. 

Recent onderzoek bevestigt de sterke positie van Verkeer in Beeld als praktische informatiebron voor de totale verkeers- 
en mobiliteitswereld:

3  Ruim 40.000 professionals delen kennis en inspireren elkaar via magazines, website, e-mailnieuwsbrieven en social 
media.

3 Lezers waarderen Verkeer in Beeld (magazine, nieuwsbrief en website) gemiddeld met een 7,7.

3  Van de lezers is 72% betrokken of zelfs beslissingsbevoegd bij aankopen en heeft 30% een leidinggevende functie.

3 Ruim 65% ziet advertenties, product- en projectinformatie als waardevol instrument bij hun aankoopbeslissingen.
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MEDIAKIT 2017

Het verkeersplatform met heldere vertaalslag naar de praktijk

VERKEER IN BEELD + VERKEERSKUNDE 

Beide Acquire-titels zijn in inhoud, formule, verschijning en evenementen volledig op elkaar afgestemd, om zo de com-
plete doelgroep het hele jaar te informeren en inspireren over alle relevante onderwerpen binnen praktijk, onderwijs en 
wetenschap. Deze ‘Verkeercombinatie’ is een ijzersterk communicatiemiddel voor al uw corporate-, product-, project- en/
of personeelsdoelstellingen.



GEWAARDEERDE FORMULE

In de Verkeer in Beeld media wordt 
uitvoerig geschreven over dynamisch 
verkeersmanagement, infrastructuur, 
parkeren, fiets, mobiliteitsmanage-
ment, openbaar vervoer, verkeersvei-
ligheid, technologie, Human Factors 
en aanverwante onderwerpen. Hier-
bij staat het signaleren van trends en 
relevante en actuele ontwikkelingen 
voorop. Zes keer per jaar verschijnt 
het magazine, waarvan elke uitgave 
een aantal achtergrondartikelen en 
twee à drie uitgebreide projectbe-
schrijvingen van probleemdefinitie 
tot oplossing bevat. Daarnaast beste-
den we ruim aandacht aan kleinere 
projecten die eveneens ter lering 
en vermaak kunnen dienen voor de 
lezers. Als derde onderdeel staan we 
uitvoerig stil bij alle productnoviteiten 
die in de praktijk van toepassing zijn 
en belangrijker nog: wat we hiervan 
kunnen leren. De korte berichtgeving 
en opiniestukken complementeren 
Verkeer in Beeld tot een onmisbare 
informatiebron.

Lezers waarderen de inhoud gemid-
deld met een 7,7 en besteden binnen 
een week na ontvangst van het 
magazine gemiddeld 25 minuten aan 
elke editie. 

DOELGROEP

1.  Gemeenten: voornamelijk afdelin-
gen Verkeer & Vervoer, Parkeren, 
Stedelijke ontwikkeling, Openbare 
werken, Stadstoezicht. Duidelijk te 
zien dat bij de grote gemeenten 
zoals Rotterdam en Amsterdam 
minimaal 20 abonnees zijn om alle 
afdelingen te coveren;

2.  Provincies: voornamelijk afdeling 
Wegen, Infra of Mobiliteit;

3.  Rijkswaterstaat: Dienst Infrastruc-
tuur, Dienst Verkeer en Scheep-
vaart en Wegendistricten;

4.  Vervoersbedrijven: Arriva, Con-
nexxion en Veolia hebben ver-
reweg het grootste aandeel, maar 
ook ProRail is ruim vertegenwoor-
digd;

5.  Kennisinstituten: technische uni-
versiteiten en hogescholen. 

Delft, Eindhoven en Twente zijn goed 
vertegenwoordigd. Daarnaast groot 
aandeel voor de NHTV en NHL, even-
als TNO;
6.  Advies- en ingenieursbu-

reaus: de grote bureaus zoals 
Witteveen+Bos, Arcadis, Antea 
Group, Goudappel Coffeng etc. zijn 
ruimschoots vertegenwoordigd;

7.  Handhaving: politiekorpsen en 
KLPD. Nb: de 26 politiekorpsen zijn 
per 1 januari 2013 opgegaan in 1 
landelijk politiekorps;

8.  Aannemers: alle grote aannemers 
zijn vertegenwoordigd. Dit is ver-
houdingsgewijs een klein aandeel 
tussen de eenmanszaken;

9.  Leveranciers: verkeersmanage-
mentsystemen/verkeerstechniek, 
parkeervoorzieningen, wegverhar-
ding, openbare verlichting, ver-
keersgeleiding.

VERKEER IN BEELD VOLGT DYNAMISCH VAKGEBIED  
OP DE VOET

De mobiliteitswereld reikt steeds verder dan de traditionele verkeer- en vervoerswereld. Thema’s als 
bereikbaarheid, autonoom vervoer, de rol van de fiets, veiligheid, de onderhoudsgolf op het gebied van 
infra, uitstroom van kennis, de mobiliteitsspecialist als vakman én als regisseur worden breed uitge-
meten in de media. Verkeer in Beeld volgt, beschrijft, signaleert en stimuleert deze ontwikkelingen en 
gaat een stap verder door de essentie voor uw vakgebied te beschrijven.
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DOELGROEPANALYSE VERKEER IN BEELD MAGAZINE

PROFIEL

81%  heeft minimaal Hbo-niveau 
opleiding genoten

30%  heeft een leidinggevende 
functie

72%  is (deels) beslissingsbevoegd 
bij nieuwe aankopen of  
uitgaven

65%  ziet advertenties, product-
informatie als waardevolle 
bron om zich te oriënteren 
of hun aankoop-proces er 
op te baseren



Uit onderzoek blijkt opnieuw: Verkeer in Beeld 
wordt écht gelezen door uw doelgroep. En dat 
maakt het tot een interessant en onderschei-
dend medium om uw communicatiedoelstellin-
gen mee te realiseren. 

PRINT MOGELIJKHEDEN

Het magazine biedt diverse advertentiemogelijkheden 
waarmee u invulling kunt geven aan uw corporate-, pro-
duct- of arbeidsmarktdoelstellingen.
3 Advertenties als 1/1, 1/2 of 1/4 pagina
3 Exclusieve coverposities
3 Advertorials 
3 Bijsluiters

ONLINE MOGELIJKHEDEN

De website www.verkeerinbeeld.nl biedt diverse moge-
lijkheden om uw organisatie en activiteiten te presen-
teren om uw bekendheid te verhogen en om leads te 
genereren:
3 Rectanglebanner-positie op elke websitepagina
3 Advertorial of banner in de nieuwsbrief
3  Een ‘Bedrijfslidmaatschap PRO’ inclusief een eigen 

bedrijfspagina, vermelding bij relevante artikelen en 
credits om zelf artikelen te publiceren

3 Whitepapers om leads te genereren op basis van een  
 kennisdocument

MEER DAN 45.000 MULTIMEDIAAL BEREIK PER MAAND

De oplage van Verkeer in Beeld Magazine is 6.500 
exemplaren. De meeleesfactor 5.3, waardoor het totale 
bereik van het magazine 34.450 groot is. Gecombineerd 
met het bereik van de website (8.500 unieke bezoekers 
per maand) en de e-mailnieuwsbrief (oplage: 6.100) en 
sociale media (3.500 leden of volgers) realiseert Verkeer 
in Beeld een marktdekkend bereik.

DIRECT IN CONTACT MET UW DOELGROEP

Het bereik en de autoriteit van Verkeer in Beeld maakt 
de titel tot een interessante samenwerkingspartner. Zo 
zijn we onder meer officieel Mediapartner van de Dag 
van  Verkeer & Mobiliteit – Houten, wat betekent dat we 
onder meer de beurscatalogus verzorgen. 
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UW MARKETINGINSTRUMENT BIJ UITSTEK



MANON VAN KETWICHBEA SCHREURS
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ALLES VOOR U OP EEN RIJ

VERSCHIJNINGSTABEL 2017

Editie Thema Deadline advertenties Verschijningsdatum
1 C-ITS

Welke projecten waar informatie- en commu-
nicatietechnologie worden toegepast, zorgen 
nu al voor meer veiligheid en efficiëntie? 

3 februari 24 februari

2 Parkeren 

Het blik moet de stad uit, het zoekverkeer 
willen we terugdringen en de CO2 uitstoot 
levert hoofdbrekens op. Welke doelstellingen 
hebben de verschillende steden en hoe levert 
parkeren daar een bijdrage aan?

7 april 28 april

3 Voetgangers/langzaam verkeer 

Voetgangersbeleid draagt bij aan  een duur-
zame, welvarende, gezonde en aantrekkelijk 
stad of regio. Na de fietser dient nu de voet-
ganger zich aan als mobilist van de toekomst. 
Welke goede voorbeelden zijn er al en wat 
kunt u daarvan leren?

9 juni 30 juni

4 Fiets 

De fiets staat steeds vaker in the spotlights. 
Dat is goed nieuws. Maar er zijn berichten dat 
de fiets ten onder dreigt te gaan aan het eigen 
succes. Hoe kunnen we doorstroming goed 
regelen, het fietsparkeren tackelen, nog meer 
mensen op de fiets krijgen en het gedrag van 
de eigenwijze fietser beïnvloeden? 

1 september 22 september

5 The Internet of Things 

De wereld verandert hard; het duurt niet lang 
meer of iedere lichtmast is verbonden met 
een ‘control-room’, net als de verkeersborden, 
VRI’s, de speedgate en de prullenbak. Mooi? 
Raar? Handig? Welke ontwikkelingen zijn er 
op dit gebied en welke voordelen biedt dit de 
mobiliteitswereld?

27 oktober 17 november

Beurscatalogus Dag Verkeer Mobiliteit en 
Parkeren

27 oktober 17 november

6 Trends en innovaties 

Terugkijken én vooruitkijken staan centraal: 
welke trends zien we ontstaan en welke gevol-
gen heeft dit? Welke  producten en diensten 
worden ontwikkeld om daarop in te spelen? 
De markt aan het woord!

1 december 27 december



 www.verkeerinbeeld.nl    Discussieer mee op LinkedIn #VerkeerinBeeld   @VerkeerInBeeld 

ALLES VOOR U OP EEN RIJ

BEREIK

Oplage magazine: 6.500 exemplaren

Meeleesfactor: 5.3

Bereik magazine: 34.450

www.verkeerinbeeld.nl 8.500 unieke bezoekers per maand

Bereik e-mailnieuwsbrief: 6.100 e-mailnieuwsbrieven per week

Bereik @verkeerinbeeld 1.650 volgers

Linkedin/verkeerinbeeld 1.800 leden

TARIEVEN MAGAZINE

Magazine 1x 3x 6x

1/1 pagina € 2.055,- € 1.890,- €  1.705,-

1/2 pagina € 1.230,- € 1.135,- €   1.025 ,-

1/4 pagina €   670,- €   615,- €   540,-

TARIEVEN ONLINE

Advertorial e-mailnieuwsbrief €   455,- per plaatsing

Banner e-mailnieuwsbrief €   360,- per plaatsing

Rectangle banner €   465,- per maand

Bedrijfslidmaatshap PRO €   425,- per jaar

Whitepapers €   1.540,- eenmalig

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES

Formaat Zetspiegel in mm Aflopend adverteren in mm

1/1 pagina 190 x 272 210  x 297  (3 mm afsnede aan alle zijden toevoegen)

1/2 pagina liggend 190 x 132 210  x  145  (+ 3 mm)

1/2 pagina staand 90 x 272 100 x 297 ( +3 mm)

1/4 pagina staand 90 x 132 1/4 geen bladspiegel

1/4 pagina liggend 190 x 64 1/4 geen bladspiegel

Advertenties dienen aangeleverd te worden als certified-pdf, minimaal 300dpi

AANLEVERSPECIFICATIES ONLINE

Advertorials in  

de e-mailnieuwsbrief

De advertorial bestaat uit een titel van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een bodytekst van maximaal 

360 tekens (incl spaties), een doorlinktekst van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een afbeelding (gif 

of jpg van 264 x 150 pixels) en de link waar u naar toe wilt linken. 

Banner in  

de e-mailnieuwsbrief

De banner wordt in de e-mailnieuwsbrief geplaatst. U dient een afbeelding (125 x 95 pixels) en een url 

waar u naar toe wilt linken, aan te leveren.

Rectangle Banner op  

de website

Voor de Rectangle banner dient u een gif-bestand aan te leveren van 336 x 280 pixels en maximaal 

30kb + url.

Leaderboard Voor de leaderboard dient u een gif-bestand of jpeg aan te leveren van 728 x 90 pixels en maximaal 

100kb + url.

TER INFORMATIE VOOR U DE VERSCHIJNINGSTABEL EN THEMA’S VAN VERKEERSKUNDE 2017

Editie Thema Deadline advertenties Verschijningsdatum
1 Bewegwijzering 27 januari 17 februari

2 Retailverkeer (Resolve) 3 maart 24 maart

3 Slimme en Gezonde Stad 5 mei 26 mei

4 Fiets 4 augustus 25 augustus

5 Toegankelijkheid 29 september 20 oktober

6 EU-beleid 24 november 15 december

Trendboekje 24 november 15 december

Heeft u vragen over de aanleverspecificaties? Neem dan contact op met onze Traffic afdeling via traffic@acquiremedia.nl 
of bel 038-4606384.



MEER WETEN OF RESERVEREN?

Neem dan contact op met een van de accountmanagers. Zij gaan graag met u in gesprek om op basis van doelstellingen 
en budget een maatwerkplansamen te stellen.

Edwin Benning Harald Jansen 
edwin@acquirepublishing.nl harald@acquirepublishing.nl 
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MEER WETEN EN/OF RESERVEREN?
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Infractecture

Op OV-knooppunt Blaak komen trein, tram 
en metro samen. Rondom het station ston-den veel fietsen ‘wild’ geparkeerd. “Dit zorgde voor een rommelige en chaotische uitstraling op een drukke en beeldbepalende plek, vlak voor de Markthal”, vertelt Nico Goedhart, projectleider bij de gemeente Rotterdam. De wens was dan ook om het fietsparkeren beter te organiseren en die wens vormde de directe aanleiding voor de bouw van een fietsenstalling bij OV-knooppunt Rot-terdam Blaak. “De vraag hierbij was: hoe kunnen we met het realiseren van een fietsenstalling niet alleen een goede voorziening voor fietsers ma-ken, maar gelijktijdig ook een aantrekkelijk stukje stad maken, zowel voor de fietsers als alle niet-fietsers die van dit stuk stad gebruikmaken?”, vult Marc Verheijen, architect bij de gemeente Rotterdam, aan. “Het verbeteren van de fiets-parkeervoorzieningen rondom OV-knooppunten, waarbij een groot deel van het geld via ProRail en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) komt, paste weer binnen het Citylounge-plan van de gemeente Rotterdam dat gaat over het verbeteren van de openbare ruimte.” Goedhart: “En de gemeente Rotterdam heeft ook weer als beleid om het fietsgebruik te stimuleren, en daar horen goede faciliteiten bij.”

Betrokken partijen
De planontwikkeling voor de nieuwe fietsenstal-ling startte in 2013. Omdat ProRail, NS Stations, de RET en de gemeente op en rond station Blaak allemaal verantwoordelijkheden delen, trokken zij samen op om te zorgen voor goede voorzie-ningen. ProRail was enerzijds als eigenaar van station Blaak betrokken, anderzijds als subsidie-

verstrekker. NS Vastgoed was als gebruiker en belanghebbende – exploitant van het station en de kiosk – betrokken. En de RET was betrokken vanuit het gezamenlijk belang om het hele OV-knooppunt te verbeteren: naast het treinstation is er binnen dit knooppunt ook een metro- en tramstation aanwezig. Richard Dekker, planont-wikkelaar bij ProRail: “Meestal bouwt ProRail de stallingen bij stations, het bijzondere aan deze samenwerking is dat de gemeente de trekker was van ontwerp, bouw en beheer. De stalling is namelijk niet alleen bedoeld voor treinreizigers, maar bijvoorbeeld ook voor bezoekers aan de binnenstad en specifiek de markt en de Markt-hal.” 

Deskundigheid samenballen
De gemeente stelde een schetsontwerp op aan de hand van de diverse programma’s van eisen (PvE’s) van de betrokken partijen. Tijdens die ontwerpfase dachten alle partijen mee, vanuit 

Begin 2016 is de nieuwe fietsenstalling bij station Rotterdam Blaak opgeleverd. 
De aanleiding voor dit project was de wens om betere fietsparkeerplaatsen bij 
station Rotterdam Blaak te realiseren. De financiering was ook afgestemd op 
deze wens. De ambitie was echter hoger: het verbeteren van de openbare ruimte 
door deze nieuwe fietsvoorziening. 

Verdiepte fietsenstalling bij Rotterdam Blaak 

[tekst] ELSE ADRIAANS

i
In dit artikel komen aan het woord: 
Marc Verheijen (architect gemeente 
Rotterdam), Nico Goedhart (projectlei-
der gemeente Rotterdam) en Richard 
Dekker (planontwikkelaar bij ProRail)

‘TEGELIJKERTIJD EEN KELDER, PLEIN, BRUG EN PLANTSOEN’

Infratecture: van 1+1=2 naar 1+1=3Marc Verheijen: “Onder infratecture versta ik het daadwerkelijk integraal ontwerpen van 
infrastructuur. En dat woord daadwerkelijk hoort er wel degelijk bij. Het is niet makkelijk 
om een vraagstuk integraal aan te pakken. Je gaat op zoek naar wat de aanleiding is voor die vraag, wat om dat vraagstuk heen speelt, welke (neven)doelen spelen. Door vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken komen meerdere mogelijkheden 

in beeld. En dan is het niet een kwestie van eentje kiezen; het is de bedoeling zoveel mogelijk van deze mogelijkheden in een realiseerbaar plan te verwerken. Daarvoor is het 
noodzakelijk deskundigheid vanuit verschillende expertisevelden te mobiliseren en sa-men te werken. Integraal ontwerpen vergt dus ook integrale besluitvorming en integrale 
financiering. Het is complexer, maar als het lukt levert het ook veel meer op: van 1+1=2 
naar 1+1=3.”

Verdiepte fietsenstalling bij Rotterdam Blaak: ‘Tegelijkertijd een kelder, 

plein, brug en plantsoen’ | Herinrichting van de Pannekoekendijk en de Harm Smeen-

gekade in Zwolle | Stelling over de Actualiteit: De ontwerper maakt het verschil in het begin, 

niet aan het eind | De leefbaarheid van de omgeving met de omgeving aanpakken | Hoe is het 

gesteld met ons historisch bewustzijn bij infra-erfgoed? | Weggebruiker ‘aan de macht’ tijdens 

wegwerkzaamheden

het grootste, onafhankelijke platform voor verkeerstoepassingen en mobiliteitsoplossingen

magazine | website | nieuwsbrief | bijeenkomsten | social media
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