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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

Voor u ligt het secretarieel jaarverslag van de Student Advies Commissie Groningen. Afgelopen jaar 

was een jaar waarin we ons op een actieve manier hebben doorontwikkeld als organisatie. Zo 

hebben we in 2016 veel opdrachten uitgevoerd voor verscheidene opdrachtgevers. Met een aantal 

van deze projecten, zoals u verderop in dit jaarverslag zult lezen, hebben we ons werkveld ook 

verbreed. Deze verbreding van onderwerpen binnen de ruimtelijke ordening, heeft bijgedragen aan 

de doorontwikkeling van de SAC. Daarnaast hebben we nieuwe studentadviseurs aangetrokken; 

Jesse Wermelink, Jorrit Albers, Anne Groenendijk en Jesse Zwiers hebben het SAC-team versterkt. Zij 

hebben gelijk hun bijdrage geleverd in verscheidene projecten en hiermee waardevolle 

praktijkervaring op gedaan. 

In 2016 is er ook een transitie ingezet binnen de SAC. Deze transitie houdt in dat de oprichters 

geleidelijk een stapje terug doen en dat de 'nieuwe' lichting studentadviseurs de dagelijkse 

organisatie op zich gaat nemen. Zo is er afscheid genomen van Klaas Hommes en Luuk van Dijk in de 

projectorganisatie en is eind november Robin Neef zijn rol in het bestuur als secretaris en 

penningmeester overgenomen door Hessel Engbrenghof. Daarnaast zal de rol van Jasper 

Homrighausen als voorzitter in februari worden overgenomen door Jesse Zwiers.  

We hebben in 2016 ook veel tijd besteed aan het onderhouden en verbreden van ons netwerk. Zo 

hebben we nog altijd een erg plezierige en uiterst leerzame samenwerkingen met Groningen 

Bereikbaar en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. En het 

netwerk is afgelopen jaar ook verbreed door nauwe samenwerkingen met de provincie Groningen, 

JongeHonden uit Utrecht, de Fietsersbond en het Groninger Landschap. Hiernaast is de SAC bovenal 

nog steeds een platform waar studenten op een leerzame en leuke manier praktijkervaring op 

kunnen doen.  

Daarnaast hebben we afgelopen jaar – zoals ook de voorgaande jaren – veel leuke activiteiten 

georganiseerd, zoals de maandelijkse borrels en expertsessies. Als team kijken we gezamenlijk terug 

op een geslaagd jaar en kijken uit naar een voorspoedig 2017 waarin wij als organisatie weer aan veel 

mooie uitdagende projecten kunnen werken voor verschillende opdrachtgevers. En, dit willen we 

gaan doen met een aantal nieuwe, enthousiaste studentadviseurs. 

 

December 2016, 

Het bestuur en het projectbureau van de Stichting Student Advies Commissie Groningen 

  
 
 
 
 
 
 

info@sacgroningen.nl   |   http://www.sacgroningen.nl  

http://www.sacgroningen.nl/
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Jaaroverzicht 

Doorstroom van adviseurs 

In 2016 zijn we uitgebreid met vier 

studentadviseurs en hebben vijf 

adviseurs de SAC verlaten. In maart 

2016 verwelkomden we allereerst 

Jesse Wermelink en Jesse Zwiers, 

beiden student Economische 

Geografie aan de RUG. In juni volgde 

Jorrit Albers, ook student 

Economische Geografie en sinds 

augustus zit ook Anne Groenendijk bij 

de SAC. Zij studeert nu Sociale 

Planologie aan de RUG en heeft een 

achtergrond in Landschaps-

architectuur aan de Wageningen 

Universiteit. 

Marijke verliet dit jaar als eerste de SAC na 1,5 jaar aan verschillende projecten te hebben gewerkt. 

Ook Ferenc nam dit jaar afscheid als studentadviseur. Hij heeft onder andere een belangrijke rol 

gespeeld bij het winnen van de Battle of Concepts van Maastricht Bereikbaar. Daarnaast verlieten in 

2016 ook drie oprichters de SAC. Klaas richt zich sinds september op zijn intensieve traineeship 

Projectleider bij de provincie Fryslân terwijl Luuk startte met zijn Master Recht & Bestuur en ook 

bestuurslid werd van het Nederlands Studenten Jazz Orkest. Daarnaast verliet ook Robin de SAC in 

november en gaf zijn bestuursrol als secretaris en penningmeester door aan Hessel. Klaas, Luuk en 

Robin maken geen onderdeel meer uit van de SAC maar blijven wel betrokken bij het coachen van 

nieuwe studentadviseurs. 

Lees hier de blog van de oprichters over hun nieuwe rol. 

Vakantie Wenen en Bratislava 

Eind juli maakten Klaas, Luuk, Robin en Jasper een ‘studiereis’ naar Wenen en Bratislava.  

 

 

http://sacgroningen.nl/een-nieuw-begin/
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Side-kick en begeleider workshops onderwijsdag bereikbaarheid 

Op 26 mei hebben wij voor Groningen Bereikbaar workshops verzorgd. Elk van de workshops had 

een ander onderwerp: scholieren op de e-bike, aanpassen van de schoolroosters, experiment OV-

studentenkaart+ en het op te richten mobiliteitsfonds. Voordat de workshops begonnen, zijn wij 

eerst nog Side-Kick van presentator Marcel Nieuwenweg geweest tijdens tafelgesprekken met 

verschillende experts. 

 

Burgerparticipatiesessie Groningen Bereikbaar 

Op maandag 30 mei hebben wij voor Groningen Bereikbaar meegeholpen aan de 

burgerparticipatiesessie. Deze avond had als doel om ideeën van geïnteresseerde burgers over de 

aanpak ringweg zuid in Groningen op te halen. Ter voorbereiding hebben een aantal 

studentadviseurs van de SAC les gehad van actrice Alina Kiers in het begeleiden van deze sessies. In 

deze sessies hadden wij de taak om mensen hun ideeën te laten uiten en deze ideeën later in het 

plenaire gedeelte van de avond toe te lichten. Enkele ideeën zijn meegenomen door Groningen 

Bereikbaar.  

Expertsessie Robin - Congresgedrag 

Binnen de SAC zijn we voortdurend op zoek naar kansen om de planologie beter te begrijpen, het 

netwerk van planologen in de smiezen te krijgen en opdrachten binnen te halen zodat we middels 

onze kennis en netwerk daar adviezen over uit kunnen brengen. Voor dat laatste kunnen onder meer 

opdrachten worden binnengehaald via congressen. Maar, hoe gaat dat eigenlijk, een congresgedrag? 

In deze vaardighedensessie zoomde Robin in op het fenomeen ‘congresgedrag’ middels (1) Social 

Influence theory, (2) eisen en beperkingen aan informatie, (3) innovatief denken en (4) 

kruisbestuiving via zijn ervaring als judoarbiter.  
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Netwerkborrel 

Op 2 september organiseerden we onze eerste netwerkborrel. Ruim 60 studenten, opdrachtgevers 

en partners waren aanwezig bij deze zeer geslaagde borrel in de De Sleutel.  

  

 

Bestuurswissel en afscheid Robin 

Op 30 november nam Robin Neef officieel afscheid van de SAC. Tijdens de bestuursvergadering 
waren er speeches en afscheidscadeaus, met als summum het 3D model van de SAC als dank aan het 
eerste bestuur. Het afscheid werd een ware social media knaller, met een kleine 20x interessant op 
de SAC Groningen LinkedIn, meer dan 60 keer interessant op Robin zijn eigen LinkedIn en meer dan 
100 likes op Facebook. “Nooit had ik durven dromen dat mijn interesse in de planologie zou 
uitmonden in een organisatie met zoveel bevlogen mensen. Dankjulliewel voor het werkelijkheid 
maken van mijn dromen” was de wervende tekst. Hessel neemt de secretaris en penningmeester rol 
over.  
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Projecten 

RUG – Planning & Infra 2016 

Duur: december 2015 – april   Studentadviseurs: Hessel, Klaas en Luuk 

Net als vorig jaar zijn wij begin dit jaar druk bezig geweest met het opzetten van een praktijkopdracht 

voor 60 tweedejaars studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Studenten hebben voor 

Groningen Bereikbaar onderzocht wat de gevolgen zijn van de Aanpak Ring Zuid (ARZ) op het 

reisgedrag van inwoners uit een bepaalde kern in de regio Groningen-Assen. Hierbij zijn eerst de 

effecten van verschillende leefstijlen op de mobiliteitsstroom naar de stad bepaald. Vervolgens 

hebben de studenten op basis van de gevonden leefstijlen verschillende beleidsstrategieën 

ontwikkeld om in te spelen op de beperkte bereikbaarheid tijdens de ARZ. Uiteindelijk hebben 

de studenten één beleidsstrategie verder uitgewerkt tot een beleidsmaatregel.  

Wij hebben de studenten begeleid en een drietal workshops georganiseerd waar experts op het 

gebied van mobiliteit de beleidsstrategieën van de studenten hebben bekritiseerd. Ten slotte hebben 

wij de rapporten van de studenten samengevoegd tot een eindproduct en is er een presentatie 

gegeven over onze belangrijkste bevindingen aan Groningen Bereikbaar. 

 

Noorderpoort 

Duur: januari 2016 – heden   Studentadviseurs: Leon, Daniël, Fabian en Klaas 

Begin 2016 begon de SAC een groot project voor het Noorderpoort. Het Noorderpoort is een van de 

grootste aanbieders van MBO-opleidingen in Noord-Nederland. In de stad Groningen zitten meer dan 

8000 studenten op het Noorderpoort, verspreid over diverse locaties. In het kader van Beter 

Benutten is het Noorderpoort samen met de gemeente Groningen een grote sportlocatie gaan 

bouwen op het Europapark. Alle studenten van het Noorderpoort in de stad Groningen moeten hier 

wekelijks gaan sporten. De SAC heeft onderzocht hoe alle studenten vanaf hun opleidingslocatie naar 

de sportfaciliteit op het Europapark kunnen reizen.  

 

De opzet van het onderzoek was als volgt: we zijn begonnen met een ruimtelijke analyse, om de 

bereikbaarheid van de sportfaciliteit te beoordelen voor diverse modaliteiten. Vervolgens hebben we 

een sociale analyse uitgevoerd. Door middel van enquêtes is onderzocht hoe de Noorderpoort 

studenten naar school reizen. Ten slotte is in een derde deelproject onderzocht of en op welke 

manieren een fietsleensysteem voor Noorderpoort studenten haalbaar is. De resultaten van de 

verschillende onderzoeken zijn te vinden op onze website. 

   



 
 
 
 
 

7 
 

Secretarieel jaarverslag 2016 

 

 

 

Fietsersbond – Battling Bikes 

Duur: april – juni    Studentadviseurs: Jesse Zwiers en Hessel 

We hebben in opdracht van de Fietsersbond Groningen een fietsbattle georganiseerd. De 

Fietsersbond Groningen bestaat dit jaar 40 jaar en viert dat met een bijdrage aan de discussie over 

het fietsparkeren in binnensteden. In die fietsbattle konden mensen ideeën aandragen om de 

overlast van zwerffietsen en foutgeparkeerde fietsen te beperken. In totaal voldeden 22 inzendingen 

aan de opgestelde voorwaarden. Uit deze 22 inzendingen zijn 3 winnende concepten gekozen die 

werden uitgenodigd voor een werkdag. Tijdens deze werkdag konden de inzenders hun ideeën 

verbeteren onder leiding van een vakjury met expertise op het gebied van de fiets en gedrag. 

Na een uiterst informatieve en leerzame dag heeft uiteindelijk het idee: Fiets in het rek! van Willem 

van Althuis gewonnen. Van het winnende concept is een korte video gemaakt, hierin wordt het idee 

toegelicht en de toepasbaarheid in de ruimte weergegeven. De video is op 1 juni, tijdens de 

feestavond van het veertigjarig bestaan van de Fietsersbond Groningen, in première gegaan. 

Lees het artikel in het Dagblad van het Noorden 

 

RUG – Mobiliteit & Infra 

Duur: juli 2016 – februari 2017   Studentadviseurs: Hessel, Daniël en Fabian 

Vanwege het gezamenlijke succes voor de FRW, Groningen Bereikbaar en ons is voor het studiejaar 

2016-2017 naar een soortgelijke opzet gezocht als de afgelopen jaren het geval was bij de 

praktijkopdracht van het vak Planning en Infrastructuur. Gedurende het vak Mobiliteit en 

Infrastructuur Planning hebben 70 studenten werk gerelateerde mobiliteitsverplaatsingen in Noord-

Nederland onderzocht. 

Net als in de voorgaande jaren hebben wij de studenten begeleid en een viertal workshops 

georganiseerd, waarin verschillende mobiliteit experts de studenten feedback hebben gegeven op 

hun rapporten. We zijn op dit moment druk bezig met het samenvoegen van de rapporten van de 

studenten en daarnaast maken wij een extra verdiepingsslag door een dataset met werk- en 

reisgedrag van 22 bedrijven in Groninger in de netwerkanalyse in te passen. De opleverdatum van dit 

rapport is eind februari 2017. 

https://t.co/OwYmykeStH


 
 
 
 
 

8 
 

Secretarieel jaarverslag 2016 

 

 

 

Gemeente Groningen – Venstertijden 

Duur: juli – oktober    Studentadviseurs: Jorrit, Daniël en Jesse Zwiers 

Vanuit de Gemeente Groningen en het Urban Gro Lab zijn wij afgelopen zomer benaderd met de 

vraag: hoe kunnen we te allen tijde de venstertijden handhaven en hoe kunnen dit zoveel mogelijk 

digitaliseren? In deze opdracht voor de Gemeente Groningen hebben wij daarom onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden, beperkingen en consequenties van gedigitaliseerde handhaving van de 

venstertijden. 

Venstertijden zijn ervoor om de binnenstadlogistiek te bundelen in een beperkt tijdvak, zodat de 

hinder wordt geminimaliseerd. Momenteel wordt de handhaving van de venstertijden door 

Stadstoezicht uitgevoerd, alleen kan deze niet altijd op elke plek in het gebied aanwezig zijn. Er kan 

hierdoor niet volledig effectief worden gehandhaafd op de naleving van de venstertijden in de stad. 

Uiteindelijk hebben wij de gemeente Groningen geadviseerd om over te gaan op digitale handhaving 

door middel van camera kentekenherkenning. Met dit systeem, automatic number plate recognition 

(ANPR), kunnen voertuigen, met een vergunning om het venstertijden gebied te betreden, 

gemakkelijk worden gecontroleerd.  

Lees het rapport op de website van de gemeente Groningen. 

 

RUG – Ruimtelijke Ontwerpen 1 

Duur: augustus – oktober   Studentadviseurs: Robin, Ferenc, Daniël en Anne 

Voor het eerstejaars vak Ruimtelijk Ontwerpen 1: Regionale Strategieën van Technische Planologie 

hebben wij een drietal excursies begeleid. We hielpen de eerstejaars kennismaken met wat 

planologische projecten kunnen zijn, wie daarbij betrokken zijn en wat er dan allemaal gebeurt. In de 

Spoorzone Assen, Leeuwarden Vrijbaan en Delfzijl speurden we samen met studenten en docenten 

de verbinding op tussen de theorie, de praktijk en het ontwerp: ware technisch planologie! 

 

Groninger Landschap – Groningen: Stad aan de Hunze 

Duur: juli – december     Studentadviseurs: Jesse Wermelink, Jorrit en Anne 

De ambitie van Stichting het Groninger Landschap om de Hunze weer te verbinden van de bron tot 

aan het wad, raakt na twee decennia aan herstelmaatregelen in een vergevorderd stadium. Een 

ontbrekende schakel in deze verbinding is de stad Groningen, waar de Hunze ruimbaan heeft 

gemaakt voor stedelijke uitbreidingen en infrastructurele ontwikkelingen, zoals het Eemskanaal. De 

Hunze in haar oude glorie herstellen in het huidige stedelijke landschap van Groningen, dat is de 

opgave. 

Welke argumenten dienen er te worden aangedragen om over te gaan tot deze herstelopgave? En 

waar dient rekening mee te worden gehouden? Hoe zijn gelijksoortige projecten uitgevoerd? En wie 

zijn de belanghebbenden? Met deze vragen zijn we aan de slag gegaan. Het definitieve rapport is 

onlangs opgeleverd. 

  

https://gemeente.groningen.nl/system/files/1a._bollards_in_de_binnenstad_bijlage_br_eindrapport_def.pdf
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Activiteitenoverzicht 

Januari 

Projecten: Planning & Infra 2016 – Noorderpoort 

11  Nieuwjaarsborrel 
13 Kennismaking Koen Esselink – Urban Gro Lab 
29 Overleg Rob van der Bijl over Bike Experience  

 

Februari 

Projecten: Planning & Infra 2016 – Noorderpoort  

3 Workshop Pathways to Sustainable Futures met Braziliaanse studenten 
3 Duurzaamheidslezing Studium Generale 
5 Bestuursvergadering 1 
5 Werkcollege Planning & Infra 
5 Kennismaking UniPartners Groningen 
5 Nieuwjaarsdiner bestuur en projectbureau 
8 Werkcollege Planning & Infra 
15 Kennismaking Jan-Denk van ’t Rot – MuConsult 
23 Workshop 1 Planning & Infra – Bedrijfsbezoek Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid 
25 Bijeenkomst Green Deal Zes 
26 Werkcollege Planning & Infra 
26 Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium, Nijmegen 
29 Werkcollege Planning & Infra 

 

Maart 

Projecten: Planning & Infra 2016 – Noorderpoort  

4 Geo Promotion congres Reinventing the City 
8 Workshop 2 Planning & Infra – Expertsessie  
8 Borrel 
10 Werkgroep Onderwijs en Bereikbaarheid 
11 Werkcollege Planning & Infra 
14  Werkcollege Planning & Infra 
16 Congres Vereniging voor Ruimte en Planning congres, Brussel 
18 Workshop 3 Planning & Infra – Overlegsessie met Groningen Bereikbaar 
21 Kubies in Hoogkerk  
21 Sollicitaties  
23 Kennismaking Fietsersbond 
24 Kwartaaloverleg Groningen Bereikbaar 
25 Jesse Zwiers en Jesse Wermelink bij de SAC 
30 Fietscommunity bijeenkomst, Utrecht 
31 Netwerkbijeenkomst Groningen Bereikbaar, Regio Groningen Assen, OV-bureau 
31 Duurzaamheidsavond gemeente Haren 
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April 

Projecten: Planning & Infra 2016 – Noorderpoort – Battling Bikes 

1 Kubies op de Grote Markt 
4 Borrel 
6 Presentatie Verkeersgedragdag met Royal HaskoningDHV 
8 Workshop 
14 Brainstorm fietsstrategie provincie Groningen 
14 Eindpresentatie Planning & Infra 
15 Opening CyclingLab 
21 Werkgroep Onderwijs en Bereikbaarheid 
22 Kennismaking Groninger Landschap 
26 Brainstorm Taskforce studenten-OV ministerie OC&W, Den Haag 

Mei 

Projecten: Noorderpoort – Battling Bikes 
 
2 Borrel 
11 Overleg OV-kaart Groningen Bereikbaar en OV-bureau 
11 Expertsessie Helma Krekels en Martin Dijkstra 
12 Expertsessie Alina Kiers 
12 Kubies op het provinciehuis  
20 Prijsuitreiking Battling Bikes 
23 Partner van lustrum Ibn Battuta 
26 Onderwijsdag Bereikbaarheid 
27 Carrièredag Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 
30 Burgerparticipatiesessie Groningen Bereikbaar 
31 Brainstorm Geothermie  

Juni 

Projecten: Noorderpoort – Battling Bikes – Mobiliteit & Infra 
 
1 Burgerparticipatiesessie Groningen Bereikbaar  
2 Nationaal Fietscongres, Groningen 
2 Borrel 
3 Presentatie deelrapport Noorderpoort  
3 Vrachtvervoerdersoverleg Groningen Bereikbaar 
3 Jorrit bij de SAC  
9 Expertsessie Robin 
13 Brainstorm fietsstrategie provincie Groningen 
14 Brainstorm Taskforce studenten-OV ministerie OC&W, Den Haag 
17 Slim Studeren Slim Reizen, Zwolle 
18 Bijeenkomst Stadsmakers 

Juli 

Projecten: Noorderpoort – Groninger Landschap – Mobiliteit & Infra – Venstertijden 
 
1 Bijeenkomst Urban Gro Lab 
4 Presentatie College van Bestuur Noorderpoort 
6 Overleg Ibn Battuta 
6 Bestuursvergadering 2 
12 Borrel 
28 Studiereis Wenen & Bratislava  
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Augustus 

Projecten: Noorderpoort – Groninger Landschap – Mobiliteit & Infra – Venstertijden – Ruimtelijk 

Ontwerpen 1 

10 Anne bij de SAC 

September 

Projecten: Noorderpoort – Groninger Landschap – Mobiliteit & Infra – Venstertijden – Ruimtelijk 

Ontwerpen 1 

2 Bestuursvergadering 3 
2 Netwerkborrel 
8 Werkcollege Mobiliteit & Infra 
8 Flexival JongeHonden 
12 Werkcollege Mobiliteit & Infra 
14 Overleg Ibn Battuta 
19 Workshop Mobiliteit & Infra - Bezoek Groningen Bereikbaar, Aanpak Ring Zuid, gemeente 
  Groningen 
21 Inloopbijeenkomst fietspaden Selwerd 
22 Werkcollege Mobiliteit & Infra 
22 Excursie RO1: Assen 
29 Werkcollege Mobiliteit & Infra 

Oktober 

Projecten: Noorderpoort – Groninger Landschap – Mobiliteit & Infra – Venstertijden – Ruimtelijk 

Ontwerpen 1 

3 Workshop Mobiliteit & Infra – Postermarkt met experts 
3 Borrel 
6 Excursie RO1: Delfzijl 
17 Werkcollege Mobiliteit & Infra 
18 Workshop Mobiliteit & Infra – Expertsessie 
19 Kennismaking JongeHonden 
20 Excursie RO1: Provincie Fryslân 
20 Werkcollege Mobiliteit & Infra 
26 Presentatie Venstertijden gemeente Groningen 

November 

Projecten: Noorderpoort – Groninger Landschap – Mobiliteit & Infra 

4 Workshop Mobiliteit & Infra – Overlegsessie met Groningen Bereikbaar 
8 Kubies op Promotiedagen 
9 Meerdere bijeenkomsten Let’s Gro 
14 Kennismaking Cor van der Klaauw – provincie  
16 Bezorgen van Bereikbaarheidskrant 
18 Borrel 
30 Bestuursvergadering 4 – Robin verlaat bestuur; Hessel treedt toe tot bestuur 

December 

Projecten: Noorderpoort – Groninger Landschap – Mobiliteit & Infra  

13 Borrel en optreden NSJO 

22 Volleybaltoernooi met Groningen Bereikbaar 
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