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✓ Ontwikkelen nieuwe data

✓ Delen bestaande data

✓ Standaarden en definities

✓ Innovatie in data bevorderen

✓ Netwerk & kennisdeling

Inleiding

Website Landelijke

Data Alliantie:



Monitoring gebruik(ers): watersportonderzoek 2021 6

BRTN Monitoring



7Waarom innovatie?



8Waarom innovatie?

Mensen laten in toenemende mate (digitale) voetsporen achter.

Dit levert nieuwe databronnen en –mogelijkheden op.

Mensen ervaren steeds minder tijd te hebben, dus het helpt als we gedrag 
minder hoeven uit te vragen:

Maar levert dit ook (beter) bruikbare inzichten op? Vaak geeft het meer 
real time inzicht in gebruik / gedrag. Kunnen we echter alles (goed) 
registreren?

De wereld verandert…

van respondenten naar …. (tracking) data, en daaruit afgeleid gedrag

van bevragen naar…. registreren

van herinnering / ervaring

respondent naar…. algoritmes/definities



9Titel van slideNederlands Verplaatsingspanel (NVP)

▪ Panel van consortium

▪ Ca. 10.000 panelleden

▪ Kantar Nipobase app 

verzamelt op de achter-

grond tijd- en locatie-

gegevens van alle 

verplaatsingen (met 

toestemming van de 

respondent)

▪ Mogelijk om aanvullende 

vragen te stellen (o.b.v. 

waargenomen gedrag)
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Geleerde lessen rondom 
onderzoek vrijetijdsgedrag 
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6 pilots

Bepalen of onderzoek op basis van tracking data structureel 
ingezet kan worden voor inzicht in recreatief/toeristisch 

(verplaatsings)gedrag van Nederlanders

Subdoelen:

• Ervaring opdoen met deze methode

• Geeft het inzicht in gewenste aspecten van de vrijetijdsmarkt 
(omvang, participatiegraad, frequentie, etc)?

• Lukt het om vrijetijdsactiviteiten accuraat te meten? 

• Is de data betrouwbaar? Geeft het representatief beeld?

• Geeft het inzicht op regionaal niveau?

• Is onderscheid bezoekers en bewoners mogelijk?

• Levert data over routes en heatmaps meerwaarde op?

Doel van de pilot
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6 pilots

Lijst 25 activiteiten

1. Wandeltocht voor plezier 

2. Fietstocht voor plezier

3. Wielrennen/sportfiets

4. Mountainbiken

5. Rondje toeren met de auto

6. Joggen/hardlopen

7. Schaatsen, skeeleren

8. Varen/zeilen/kanoën (alles met een boot)

9. Uit eten

10. Bar, café, terrasbezoek

11. Ontspannen in park, natuurgebied

12. Recreëren bij water

13. Bioscoop of filmhuis

14. Museum, kunsthal of tentoonstelling

15. Historische bezienswaardigheid

16. Concert

17. Cabaret/toneel/etc

18. Club, discobezoek, etc

19. Dierentuin, vogelpark etc

20. Sportief uitje

21. Attractiepark, pretpark

22. Fun-shoppen

23. Markt 

24. Festival 

25. Wellnesscentrum, sauna

Routegebonden Bestemmingsgebonden
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6 pilots

Generieke learnings

ALGORITMES (7 LEARNINGS)

ALS JE EENMAAL EEN ALGORITME 

HEBT, DAN STAAT DE DEFINITIE ER 

EN IS HET OVERAL OP TOE TE 

PASSEN

1. IN POTENTIE IS ER VEEL MOGELIJK MET NVP, HET GENEREERT VEEL DATA

2. HET IS EEN NIEUW SOORT METEN, LEREN ANDERS TE KIJKEN NAAR DATA

3. METHODE LEENT ZICH GOED VOOR PRESENTATIE IN EEN DASHBOARD

INZOOMEN REGIONAAL NIVEAU

GOED LANDELIJK EN PROVINCIAAL 

BEELD VAN DE ACTIVITEITEN. 

INZOOMEN OP ACTIVITEITEN OP 

REGIONAAL NIVEAU IS BEPERKT 

MOGELIJK, OP STADSNIVEAU IS 

PANEL TE KLEIN



15

6 pilots

Specifieke learning

ONDERSCHEID RECREATIEF VS NIET RECREATIEF IS MEESTAL GOED TE MAKEN

Vrijetijdsactiviteit Woon-werk verkeer

Rechte lijn van en naar 

een werklocatie, in de 

ochtend heen, later op de 

dag terug.

Halen/brengen kinderen, 

marktplaats rit, naar 

supermarkt, etc.

Als je ergens lang 

bent, dan werk je 

er waarschijnlijk 

(bijv. 8 uur in een 

bar)

Voor je werk

“Daily commute”

Ben je ‘s nachts in 

een winkel, dan 

woon je er 

waarschijnlijk 

boven.

De registratie voldoet aan 

1 van de algoritmes

- Het is een rondrit 

(RoundTrip)

- Het komt uit bij een 

vrijetijdslocatie 

(Journey)

Je woont er
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6 pilots

Learnings i.r.t. waterrecreatie

WATERACTIVITEITEN WAARBIJ JE 

NAT WORDT (SUPPEN, KITE-

SURFEN, ZWEMMEN). 

HET VAREN/ZEILEN EN ALLES WAT 

OP EEN BOOT GEBEURT IS WEL

GOED TE REGISTREREN OMDAT 

MEN DAN DE TELEFOON GEWOON 

MEENEEMT.

SOMMIGE ACTIVITEITEN KUN JE NIET GOED METEN MET NVP

VISSEN

LASTIG TE DETECTEREN, OMDAT 

DIT VAAK AAN DE KANT VAN EEN 

KANAAL/SLOOT GEBEURT.

AAN DE REGISTRATIE IS NIET TE 

ZIEN OF IEMAND DAAR AAN HET 

PICKNICKEN IS, OP EEN BANKJE 

ZIT OF AAN HET VISSEN IS.
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6 pilots

VOORDELEN

▪ Geen lange vragenlijsten nodig

▪ Geen herinneringseffect

▪ Geen interpretatie verschillen, definitie 
staat vast

▪ Direct gemeten, niet pas na een paar 
dagen/weken

▪ Resultaten kunnen sneller beschikbaar zijn

▪ Veel informatie rond de activiteit in de 
data (vrijetijdsgedrag goed in de 
dagelijkse context te plaatsen, 
mogelijkheid tot inzicht in routes)

▪ Registratie is hele jaar rond, niet 
gebonden aan bepaalde meetperiode 
(seizoens- en weersinvloeden, impact van 
Coronamaatregelen)

▪ Voor registraties is terug in de tijd gaan 
mogelijk

NADELEN

▪ Wennen aan nieuwe manier van 
onderzoek, heeft meer uitleg nodig

▪ Inspanning nodig om de activiteiten 
scherp te krijgen (voor groot deel al 
gedaan)

▪ Niet alle activiteiten mogelijk

▪ Inspanning nodig om alle data inzichtelijk 
te maken (bijv. routes)

▪ Ook altijd een paar missings / 
onduidelijkheden

▪ Prima geschikt voor landelijk beeld, 
inzoomen op regionaal/provinciaal 
niveau lijkt mogelijk, op plaatsniveau niet 
mogelijk

Voor- en nadelen NVP methode
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6 pilots

Geeft het goed inzicht in vrijetijdsmarkt? Lukt het om vrijetijdsactiviteiten accuraat te 
meten?

Ja, de meeste vrijetijdsactiviteiten zijn goed in kaart te brengen. Ook de gewenste 
kenmerken zijn te meten. Het geeft inzicht in omvang, participatiegraad, frequentie en 
verschillende kenmerken van de buitenhuizige vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders 
16+. 

Ervaringen opdoen: hoe ingewikkeld is het? Waar lopen we tegenaan? 

Er is inspanning nodig om juiste algoritmes te bepalen, onderlinge afstemming nodig, 
maar er is veel kennis aan beide kanten aanwezig.

Is data betrouwbaar? Geeft het representatief beeld? 

Gegevens kunnen worden gewogen naar landelijk representatief, waardoor een 
representatief beeld ontstaat voor heel Nederland en per provincie. Jongeren zijn 
overigens wel ondervertegenwoordigd in het panel. 

Belangrijkste conclusies



Resultaten verkenning mogelijkheden om 
watersportgedrag in kaart te brengen



EXPERIMENTELE ANALYSE TRACKING DATA

NVP heeft een nadere analyse op hun 
data uitgevoerd. De basis hiervoor was de 
(gecombineerde) activiteit ‘BOAT_TRIP’.

Dit zijn alle verplaatsingen of tochtjes die 
met een boot (zeilboot, motorboot, sloep, 
kano, etc.) worden gemaakt. 

In het algoritme is (nog) niet gekeken 
naar andere zaken als snelheid of patroon 
van verplaatsing.



67%

18%

14%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

Alleen tijdens één of meer

dagtochten

Alleen tijdens één of meer vakanties

Zowel tijdens één of meer

dagtochten als vakanties

Weet niet (meer)

Heeft u de afgelopen 12 maanden … in Nederland tijdens een 

dagtocht beoefend, tijdens een vakantie of tijdens beide?

Resultaten experiment NVP

1%

68%

39%

26%

25%

2%

3%

0% 20% 40% 60% 80%

Alleen

Partner

Kind(eren)

Andere familieleden

Vrienden/kennissen

Club-/verenigingsgenoten

Anders

Weet niet (meer)

Wie maakte er tijdens de laatste vaar-of zeilvakantie in 

Nederland deel uit van het vaargezelschap?

Enkel watersportonderzoek Watersportonderzoek & NVP

Leefstijlvinder

Nederlandse 

watersporters

Enkel water-

sportonderzoek

Watersporton-

derzoek & NVP

Inzichtzoekers 11% 11% 10%

Harmoniezoekers 10% 10% 11%

Rustzoekers 15% 16% 13%

Plezierzoekers 17% 17% 16%

Stijlzoekers 16% 17% 18%

Verbindingszoekers 12% 10% 13%

Avontuurzoekers 15% 12% 14%

Wie zitten er achter de verplaatsingen op het water?



Karakteristieken rondom het getoonde watersportgedrag
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4%

9%

4%

1%

1%

1%

1%

4%

1%

4%

3%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Varen of zeilen met een kajuitboot

Varen met een sloep

Varen (niet zeilen) met een open boot

Varen met een speedboot/jetski

Zeilen met open zeilboot

Surfen (kite-, golf- of windsurfen)

Foiling (wind/wing)

Roeien

Kanoën / kajakken

Waterskien/wakeboarden

Duiken

Suppen (stand up paddling)

Sportvissen

Beoefende watersporten in de afgelopen 12 

maanden (dec 2020 t/m nov 2021)

Enkel watersportonderzoek Watersportonderzoek & NVP

19%

16%

26%

29%

10%

0% 10% 20% 30% 40%

kajuitmotorboot

kajuitzeilboot

sloep

open boot

open zeilboot

Wat voor type boot bezit u?

Enkel watersportonderzoek Watersportonderzoek & NVP

Eén vijfde van de watersporters is       

lid van een huishouden in het bezit   

van een boot

Geen van deze watersport-

activiteiten ondernomen:

Enkel watersportonderzoek: 

78%

Watersportonderzoek & 

NVP: 76%
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https://experience.arcgis.com/experience/3f36df1f5cea4a40b86e61b8cdc0cf12


In gesprek 
over wensen 
en resultaten 
verkenning



26Afsluiting

Vervolgstappen

Korte termijn:

✓ Experiment afronden

✓ Artikel opstellen & delen

✓ Resultaten via GIS ontsluiten

Lange(re) termijn:

✓ Ontwikkelingen op het gebied van tracking 
data en bronnen volgen

✓ (Blijvend) beoordelen mogelijkheden van dit 
type data voor monitoring (gebruik(ers)) 
waterrecreatie
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Anke ten Velde | atenvelde@holland.com

Bram Koehoorn | b.koehoorn@waterrecreatienederland.nl




