
Nieuws: Noordzee, 538 en regionalen profiteren van nieuwe 

frequenties 

 

Zoals verwacht heeft de etherfrequentieverdeling van afgelopen 

mei geleid tot een herschikking van de marktaandelen. Niet 

alle zenders hebben echter baat gehad bij hun nieuwe stek op 

de FM-band. Sky Radio, dat haar vertrouwde frequentie 100.7FM 

in juni moest inruilen voor het kavel 101FM, zag haar 

marktaandeel met 9% slinken. Dat daalde van 13,4% vóór de 

herverdeling naar 12,3% erna, het niveau waarop de zender ook 

vijf jaar geleden stond. Noordzee FM, dat naar de door Sky 

Radio bekendgemaakte frequentie 100.7FM verhuisde, lijkt 

spekkoper. Haar marktaandeel steeg van 5,2% vóór de 

herverkaveling tot 6,4% erna, een stijging met 23%. 

 

Van de zenders met een nieuw frequentiepakket doen ook Radio 

538 en de gecombineerde regionale omroepen het goed. Radio 538 

steeg met 7%, van 10,7% in de periode april-mei tot 11,5 in de 

periode juni-juli. Die stijging behaalde zij echter volledig 

in de periode mei-juni, want sindsdien is haar marktaandeel 

stabiel. De regionale omroepen maken gezamenlijk een sprong 

van 4%, van 14,1 naar 14,7%. Yorin en Business Nieuws Radio 

profiteren vooralsnog niet van hun nieuwe etherfrequentie. Het 

marktaandeel van Yorin daalde met 7%, van 2,9 naar 2,7%; 

Business Nieuws Radio blijft op 0,2% steken. 

 

Radio 3FM heeft met haar herpositionering (nieuwe 

programmering en daaraan gekoppelde slogan ‘serious radio’) 

veel terrein goed te maken. De jongerenzender zag haar 

marktaandeel met 12% tuimelen, van 10,2% in april-mei naar 

9,1% in de afgelopen twee maanden. Daarmee bereikt het voor de 

tweede keer haar historische dieptepunt. Alleen Radio 10 FM, 

dat haar etherfrequentie bij de herverdeling kwijtraakte, 

daalde nog harder. Haar marktaandeel ging met 36% onderuit. 

Erik de Zwart, directeur van Talpa Radio International, de 

moedermaatschappij van Radio 10 FM, spreekt in een persbericht 

echter van ‘een trouwe groep luisteraars’. “Het is duidelijk 

dat ze via de kabel en 1395 AM blijven luisteren naar Radio 10 

FM. Dat is fijn om te constateren”, aldus De Zwart. 

 

Opvallend is verder dat Arrow Classic Rock, dat eind mei geen 

etherfrequentie toegewezen kreeg, haar marktaandeel met 17% 

zag groeien tot 2,0% in juni-juli. 
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