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Voorwoord  

Beste lezer,  

Het jaar 2020 is er één die ons de aankomende jaren nog wel even zal bijblijven. Het mag klinken als 

een cliché, maar we zijn 2020 totaal anders geëindigd dan dat we het jaar zijn gestart. Waar we het 

jaar in februari begonnen met een fantastisch bedrijfsbezoek aan Omniplan in Amsterdam, heeft dat 

er helaas in de tien maanden erna niet meer bij andere bedrijven ingezeten. Naast dat het bezoeken 

van bedrijven in het werkveld niet meer mogelijk was, is onze manier van werken noodzakelijkerwijs 

ook veranderd. Vanaf midden maart doen we als groep eigenlijk alle vergaderingen en communicatie 

telefonisch of online. Dat was in het begin best omschakelen, maar het is fijn om op die manier door 

te kunnen werken. 

Want, er is het afgelopen jaar gewerkt aan verschillende projecten. De traditionele projecten zoals 

Traffic Insight en de Onderwijsaanpak hebben ook dit jaar weer gezorgd voor een relatief stabiele 

basis. Daarbovenop hebben we het afgelopen jaar een aantal uitdagende, nieuwe vraagstukken 

opgepakt. Zo is er samen met bewonersorganisaties gewerkt aan een alternatief plan voor het gebied 

rondom de Oosterhamrikkade. Voor onder andere de gemeente Groningen, Groningen Bereikbaar en 

de Green Office van de RUG is middels analysewerk een verscheidenheid aan mobiliteitsvragen 

onderzocht. 2020 was ook het jaar waarin we op het gebied van logistiek een aantal rapporten en 

factsheets hebben opgeleverd voor Royal HaskoningDHV en Regio Groningen Assen. Tenslotte hebben 

we binnen projecten voor onder andere de Fietsersbond en de Zernike Campus onze creativiteit 

kunnen gebruiken om aanbevelingen te doen. 

Naast het advies- en analysewerk binnen projecten hebben we als team ook weer een aantal 

activiteiten ondernomen. Het jaar begon met een het organiseren van een “Running Lecture”, waarbij 

we in een waterstofbus verschillende locaties rondom Groningen hebben aangedaan en ter plekke 

korte colleges kregen. In een volle bus met een verscheidenheid aan geïnteresseerden bleek de middag 

een mooi en succesvol begin van het jaar. In de maanden daarna hebben we vanwege corona via de 

online weg meerdere quizzen gedaan, games gespeeld en borrels georganiseerd. Daarnaast hebben 

we onder andere een expertsessie gehad van SAC-alumnus Robin Neef, die ons op het gebied van 

kritisch denken heeft bijgespijkerd. Verder hebben we intern ook meer geleerd over InDesign, het juist 

opstellen en formuleren van projectdocumenten, elkaars thesisonderwerpen en startups. In de zomer 

liet de situatie een teambuildingsdag toe. We zijn toen naar de dierentuin in Emmen geweest waarna 

we afsloten met een bierproeverij bij Brouwerij Martinus in Groningen. Dat was een aangename 

afwisseling op het thuiswerken van het afgelopen jaar. Daaropvolgend hebben we in november samen 

met Groningen Bereikbaar en Hive.mobility twee keynotesprekers een online podium gegeven om ons 

en andere geïnteresseerden meer bij te brengen over het hyperloopconcept. Max Wink vanuit Hardt 

Hyperloop en professor Bert van Wee van de TU Delft brachten tijdens deze webinar twee 

verschillende perspectieven op het toekomstbeeld van het concept. 

Het afgelopen jaar hebben we ook zes nieuwe studentadviseurs mogen verwelkomen. In april kwamen 

Jacko Korporaal en Cheyenne Raskeyn het team versterken. Aan het einde van het jaar kwamen Esmee 

Appelman, Daphne Dontje, Sjoerd Duim en Eline Vrancken daar op de valreep nog bij. De nieuwe 

SAC’ers vulden de plekken op van onder andere Veronique Rietman, die in maart het 

penningmeesterschap overdroeg aan Damin Booiman en de SAC verliet om bij Mobycon aan de slag 

te gaan. Floor Hartveld vertrok begin 2020 naar het buitenland, waarna ze in Amsterdam ging studeren 

en droeg daarbij het bijhouden van de media over aan Tom Kloos. Floor Kortman verliet in oktober 
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eveneens de SAC om Nederland voor Noorwegen te verruilen en daar stage te lopen. Luuk Meijer vond 

tijdens zijn werkzaamheden bij SAC, kort na zijn afstuderen een baan bij Neroa in Groningen, waar hij 

sindsdien werkzaam is. Tenslotte heeft Rogier Meerlo ook in 2020 een nieuwe uitdaging gevonden bij 

Royal HaskoningDHV.  

Al met al was 2020 een bijzonder jaar waarin we met een andere manier werken toch op dezelfde voet 

zijn doorgegaan. Aan leerzame uitdagingen was ook dit jaar geen gebrek, zoals u kunt lezen op de 

volgende pagina’s van dit secretarieel jaarverslag. In 2021 pakken we met zijn allen enthousiast weer 

nieuwe uitdagingen op en kijken we graag samen met ons netwerk naar waar we elkaar verder kunnen 

brengen! Veel leesplezier! 

31 Januari 2021, 

Namens het projectbureau en het bestuur van Stichting Student Advies Commissie Groningen, 

Tobias Deelstra  

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    SAC Groningen  

 

4 -  

Inhoudsopgave 

Voorwoord .........................................................................................................................................2 

Inhoudsopgave ...................................................................................................................................4 

Thematisch overzicht ..........................................................................................................................5 

Doorstroom studentadviseurs .........................................................................................................5 

Afscheid studentadviseurs...........................................................................................................5 

Komst nieuwe studentadviseurs ..................................................................................................5 

ExSACt ............................................................................................................................................6 

In het nieuws ..................................................................................................................................6 

Teambuildingsdag 26 september ....................................................................................................7 

Congressen en symposia .................................................................................................................7 

Bedrijfsbezoek Omniplan ................................................................................................................8 

Running lecture...............................................................................................................................8 

Digitaal evenement – The Hyperloop: the Future of Mobility?.........................................................9 

Kennis- en acquisitiesessies ........................................................................................................... 10 

Kennissessie Adobe Indesign ..................................................................................................... 10 

Kennissessie aantrekkelijk schrijven .......................................................................................... 10 

Kennissessie kritisch denken ..................................................................................................... 10 

Kennissessie innovatie en startupecosystemen ......................................................................... 11 

Wisseling bestuur.......................................................................................................................... 11 

Projecten .......................................................................................................................................... 12 

Activiteitenoverzicht ......................................................................................................................... 18 

 

  



 
 

 

Secretarieel Jaarverslag 2020 

 

Thematisch overzicht 

Doorstroom studentadviseurs 
Afscheid studentadviseurs 
Dit jaar zijn vijf studentadviseurs doorgestroomd naar nieuwe uitdagingen binnen ons werkveld. In 

februari begon Floor Hartveld aan haar reis naar Nieuw-Zeeland en Australië. Ze deed dit na twee jaar 

werkzaam te zijn geweest bij SAC Groningen. Tijdens haar werkzaamheden haalde ze onder andere de 

voorpagina van de ‘Vogelvrije Fietser’, het tijdschrift van de Fietsersbond. Verder toonde ze haar 

creativiteit bij het beheren van de mediakanalen. In maart namen we ook afscheid van Veronique 

Rietman bij de SAC. Tijdens haar werk heeft ze haar interesse voor de mobiliteit opgewekt. Vanaf 

januari 2018 heeft Veronique ruim twee jaar als penningmeester in het bestuur van SAC gezeten. Ze is 

inmiddels aan de slag gegaan bij Mobycon. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij SAC Groningen 

vertrok Floor Kortman naar het land waar haar hart ligt: Noorwegen. Ze gaat daar stagelopen bij de 

gemeente Kristiansand op de afdeling klimaat en landgebruik. Bij de SAC heeft ze uiteenlopende 

projecten gedaan. Ze was onder andere projectleider van het project ‘Duurzame Stadslogistiek’ in 

Leeuwarden. Als laatste hebben we in november afscheid genomen van Luuk Meijer en Rogier Meerlo. 

Ook Luuk heeft een tijdje de mediakanalen van SAC Groningen beheerd. Verder kwam hij via logistieke 

projecten bij de SAC in contact met Neroa. Hier kreeg hij zijn huidige baan als junior consultant 

aangeboden. Van Rogier hebben we veel over statistiek en GIS geleerd, en heeft hij dit ook in 

verscheidene projecten kunnen gebruiken. Rogier is aan de slag gegaan als GIS-specialist bij 

RoyalHaskoningDHV.  

Komst nieuwe studentadviseurs 
Hoewel een aantal toppers ons team heeft verlaten, bestaat er een gezonde doorstroom en hebben 

zes studentadviseurs ons team weer mogen aanvullen. In mei hebben Jacko Korporaal en Cheyenne 

Raskeyn zich aangesloten bij de SAC. Jacko doet inmiddels de master Society, Sustainability & Planning. 

Cheyenne doet de bachelor Spatial Planning & Design.  

In december hebben nog eens vier enthousiastelingen ons team versterkt. Sjoerd Duim en Esmee 

Appelman, studeren beiden Spatial Planning & Design. Eline Vrancken doet momenteel de minor voor 

aardrijkskundedocent en Daphne Dontje de studie Human Geography & Urban and Regional Planning.  

JACKO KORPORAAL CHEYENNE RASKEYN 
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SJOERD DUIM  DAPHNE DONTJE  ELINE VRANCKEN  ESMEE APPELMAN 

ExSACt 
Op initiatief van oud SAC’er Rogier Meerlo zijn we in september begonnen met de ExSACt. De groep 

met voormalige en huidige SAC’ers is bedoeld om op een laagdrempelige manier elkaar te 

ondersteunen met verschillende vraagstukken vanuit verschillende expertises. Ook worden er 

regelmatig online sessies gehouden waarbij over een bepaald planologisch onderwerp gespard wordt. 

Dankzij de ExSACt groep blijven we als SAC ondanks de coronacrisis in goed contact met onze alumni 

en doen we daarnaast ook waardevolle ervaring van onze voorgangers op. 

In het nieuws 
Als SAC zijn we ook dit jaar in het nieuws verschenen. Dit gold onder andere voor het Zernikeproject. 

SAC Groningen onderzocht in samenwerking met Hive.mobility, Groningen Bereikbaar en Campus 

Groningen hoe de ideale Zernike Campus er in 2030 uit op het gebied van mobiliteit uit zou kunnen 

zien. Voor het YouTube-kanaal van Campus Groningen gaf SAC’er Nils Bruinsma uitleg over het project. 

Klik op de link hieronder om de video te bekijken.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0SFJbgvq-8A&feature=emb_title&ab_channel=CampusGroningen
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Teambuildingsdag 26 september 
Dit jaar hebben we vanwege de RIVM-richtlijnen 

besloten om geen teambuildingsweekend maar 

een teambuildingsdag te organiseren. Damin, 

Sacha en Max hadden het programma tot op het 

laatste moment geheimgehouden. Iedereen wist 

alleen dat men om 8:40 op het hoofdstation van 

Groningen werd verwacht en een ludiek 

hoofddeksel, alsmede een paar andere zaken bij 

zich moest hebben. Op het station hoorden we 

dat we naar Wildlands in Emmen zouden gaan! 

Onderweg over de Hunebed Highway kregen de 

groepjes een ‘crazy 66’-opdrachtlijst uitgedeeld 

zodat we onze samenwerkingsvaardigheden in de 

dierentuin konden tonen en elkaar beter konden leren kennen. Weer terug in Groningen volgde een 

bierproeverij bij de Martinus brouwerij. Nadat we onze vaardigheden over IPA’s, blonde bieren en 

Amerikaanse- en Duitse brouwtechnieken weer hadden bijgespijkerd, sloten we de dag af met een 

lekkere hamburger bij Blokes.  

Congressen en symposia  
Op 7 februari 2020 was de SAC aanwezig bij het NGPS-congres in Utrecht. Onderwerp van het 

symposium waren de planologische uitdagingen in Zuidoost-Azië. Een maand later, op 6 maart 2020 

vond het Geo Promotion congres plaats. Hier hadden we als SAC onze eigen stand op de netwerkborrel. 
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Bedrijfsbezoek Omniplan  
Bij de SAC maken we graag gebruik van ons uitdijende alumninetwerk. Op 28 februari waren we, op 

uitnodiging van oud-SAC'er Luuk van Dijk, op bezoek bij Omniplan in Amsterdam. We dachten mee 

over de ontwikkelingen in Buiksloterham, leerden het bedrijf Omniplan kennen en kregen de kans om 

onszelf en de SAC aan de Omniplanners voor te stellen. Al met al een heel geslaagde dag! 

 

Running lecture  
Op vrijdag 17 januari organiseerden wij het Running Lecture. Tijdens dit evenement hebben we 

kennisgemaakt met Holthousen Groep die met ons de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

waterstof deelde. Verder werd de toekomst van het openbaar busvervoer in de regio Groningen 

toegelicht door Qbuzz en leerden we meer over een nieuw initiatief dat innovaties omtrent mobiliteit 

stimuleert: Hive.mobility. Graag willen wij alle sprekers en deelnemers hartelijk bedanken voor de 

aanwezigheid, het delen van kennis en het beantwoorden van vragen.  
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Digitaal evenement – The Hyperloop: the Future of Mobility? 
Razendsnel reizen in een vacuümbuis wordt wellicht het transport van de toekomst. Sinds Elon Musk 

over het hyperloopconcept publiceerde, is de belangstelling voor deze vorm van transport enorm 

toegenomen. In Nederland werkt Hardt Hyperloop in Groningen aan het eerste Europese testcentrum. 

Maar wat is de hyperloop precies? Deze vraag stond centraal tijdens de webinar The Hyperloop: the 

Future of Mobility? Dit online event werd in samenwerking met Hive.mobility en Groningen Bereikbaar 

op 12 november georganiseerd.  

Tijdens het online evenement gingen Max Wink, business developer bij Hardt Hyperloop, en Bert van 

Wee, professor transportbeleid aan de TU Delft, in op de toekomst van het concept Hyperloop. 

Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer de impact van de Hyperloop op onze manier 

van reizen en transport, maar ook wat de mogelijke komst van de hyperloop zal betekenen voor de 

economie en het bedrijfsleven in regio Groningen. De goedbezochte webinar was wat ons betreft een 

succes en een leerzame ervaring!  
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Kennis- en acquisitiesessies 
Om onze interne kennis op peil te houden hebben we ook in 2020 weer kennis- en acquisitiesessies 

gehouden. Vooraf zijn een aantal thema’s opgesomd waar we als de SAC belang bij hebben tijdens het 

uitvoeren van projecten. Op basis van deze onderwerpen wordt eens in de zoveel tijd een sessie 

voorbereid door twee van onze studentadviseurs waarin zij hun kennis delen met de andere SAC’ers. 

Ook worden acquisitiesessies georganiseerd. Via deze acquisitiesessies worden actuele 

aandachtspunten binnen de ruimtelijke vraagstukken geanalyseerd en toegelicht. Deze toelichting op 

de actuele aandachtspunten geeft ons inzichten waar wij als de SAC mogelijk op in kunnen spelen. 

Acquisitiesessies 
In het jaar 2020 hebben we twee acquisitiesessie gehouden. Op 5 februari 2020 hadden Nils Bruinsma 

en Tom Kloos naar aanleiding van de meerjarenprogramma’s van de gemeente Groningen een 

acquisitiesessie voorbereid. Deze meerjarenprogramma’s zijn gebaseerd op het coalitieakkoord van 

de gemeente Groningen en op de omgevingsvisie. Ze geven richting aan het gemeentebeleid van de 

komende jaren. In deelgroepen werden de verschillende thema’s binnen de meerjarenprogramma’s 

doorgespit om te onderzoeken welke onderwerpen voor ons het meest interessant waren. Op 6 

november 2020 werd de acquisitiesessie verzorgd door Damin Booiman en Luuk Meijer. Dit keer 

werden de omgevingsvisies van de gemeenten Leeuwarden, Assen en Groningen onder de loep 

genomen. Buiten de acquisitie die het hele jaar doorliep was het soms ook nuttig om actief met de 

hele groep een paar uur te gaan brainstormen op een bepaald onderwerp en daardoor te specialiseren 

of juist te verbreden.   

Kennissessie Adobe Indesign 
Om onze creatieve vaardigheden te verbeteren 

hebben Floor Hartveld en Luuk Meijer een 

kennissessie gegeven over het gebruik van 

Adobe Indesign. Door deze sessie hebben we 

een mooi inkijkje gekregen in de ontelbare 

mogelijkheden die je met dit programma hebt.  

Kennissessie aantrekkelijk schrijven 
Op 30 april gaven Floor Kortman en Marlies 

Rijkeboer een sessie over aantrekkelijk 

schrijven en duidelijk formuleren. Vanwege de 

coronamaatregelen konden we natuurlijk niet 

persoonlijk bij elkaar komen. Daarom was dit 

ook de eerste online kennissessie. Ondanks dat 

we elkaar niet persoonlijk konden zien was het 

een leerzame sessie waarbij we 

veelvoorkomende fouten hebben behandeld. 

Kennissessie kritisch denken  
Op 30 juni verzorgde Robin Neef een sessie 

over kritisch denken. Robin is medeoprichter 

van SAC Groningen en PhD-onderzoeker aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hij liet ons kennis 

maken met het socratische gesprek en de 1-2-4-all-methode. Met deze vaardigheden probeerden we 

in de digitale sessie zo goed mogelijk te definiëren wat kritisch denken eigenlijk is.   
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Kennissessie innovatie en startupecosystemen 
Begin september gaven voormalig studenten economische geografie, Luuk en Max, ons een inkijkje in 

het stimuleren van regionale economieën door startups. In groepjes werden we uitgedaagd om na te 

denken over hoe de gemeente Groningen met startups de werkgelegenheid kan stimuleren. Al met al 

een interessante en leerzame sessie waarin we meer te weten zijn gekomen over het economische 

beleid wat hierop te voeren valt. 

Wisseling bestuur 
De SAC is een transparante organisatie, maar sturing vanuit het dagelijks bestuur is noodzakelijk. 

Damin Booiman heeft in maart 2020 het stokje als secretaris & penningmeester mogen overnemen 

van Veronique Rietman. Op termijn zal Tobias de SAC gaan verlaten, wat betekent dat op moment van 

schrijven er een zoektocht is naar een nieuwe voorzitter. 
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Projecten 

Onderwijsaanpak 
Luuk Meijer, Tobias Deelstra, Rogier Meerlo, Jacko Korporaal & Nils Bruinsma 

Binnen de onderwijsaanpak wil Groningen Bereikbaar samen met de onderwijsinstellingen in 

Groningen kijken naar manieren om anders en op andere tijdstippen naar scholen te reizen. Het doel 

is om de druk op het openbaar vervoer te verlichten. Al sinds 2018 houdt de SAC zich bezig met 

experimenten en onderzoeken met betrekking tot de onderwijsaanpak. Het jaar 2020 stond in het 

teken van corona. Tijdens de eerste golf werd thuiswerken de norm. Ook online onderwijs nam enorm 

toe. Dat heeft de reisbewegingen van studenten en scholieren drastisch veranderd. In het kader van 

de onderwijsaanpak was de vraag welke invloed corona heeft op het reisgedrag van scholieren en 

studenten in Groningen. Om een antwoord op deze vraag te geven heeft de SAC in de zomer van 2020 

een enquête opgesteld om inzicht te krijgen in het reisgedrag van scholieren en studenten. Hierbij 

werd ingegaan op het reisgedrag voor de coronacrisis en het verwachte reisgedrag na de 

zomervakantie, tijdens de coronacrisis. De enquête is verspreid door Groningen Bereikbaar, maar de 

SAC heeft de data geanalyseerd. Op basis van de analyse heeft de SAC een aantal factsheets met 

toelichting opgeleverd. 

Traffic Insight  

Tobias Deelstra, Marlies Rijkeboer, Tom Kloos & Cheyenne Raskeyn 

Gedurende 2020 heeft de SAC Groningen in opdracht van Groningen Bereikbaar met het project Traffic 

Insight inzicht gegeven in de ontwikkeling van het verkeer in en rondom Groningen. Hierbij is onder 

andere gekeken naar de ontwikkeling van reistijden, verkeersintensiteiten, ov-gebruik en P+R-gebruik. 

Naast deze maandelijkse aanlevering van gegevens, zijn er gedurende het jaar ook verscheidene 

analyses gedaan. Zo zijn de effecten van de stremming van de Stationsweg op vertragingen en 

verkeersintensiteiten in beeld gebracht en vergeleken met de ‘normale’ situatie.  

Daarnaast was voor Traffic Insight 2020 ook een uitzonderlijk jaar. Door de coronacrisis zijn er grote 

veranderingen geweest in de manier van reizen rondom de stad. In bepaalde weken reed er 50% 

minder verkeer dan normaal, wat heeft geresulteerd in aanzienlijk minder vertraging en P+R gebruik 

in het jaar 2020. Dit soort uitkomsten wordt bijvoorbeeld gebruikt in kwartaalverslagen aan de 

Stuurgroep Groningen Bereikbaar. Ook in 2021 blijven we de verkeersontwikkelingen rondom 

Groningen voor Groningen Bereikbaar analyseren. 

Uitvoeringsvergelijking Prolander  

Luuk Meijer, Floor Hartveld, Floor Kortman & Lara Ann van Burgsteden   

In opdracht van Prolander heeft de SAC Groningen onderzoek gedaan naar best practices in Nederland 

met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Sinds 2014 is de uitvoering van natuurbeleid, 

waaronder het NNN, verantwoordelijkheid geworden van de provincies. In de provincies Groningen en 

de provincie Drenthe is hier een organisatie voor opgezet: Prolander. Samen met andere uitdagingen 

die betrekking hebben op natuur, staat Prolander voor de uitdaging om de doelen te behalen voor het 

Natuurpact. De SAC Groningen is gevraagd om te kijken naar andere provincies: Hoe voeren zij dit NNN 

uit, en wat werkt daarin wel en niet? Aan de hand van literatuuronderzoek en interviews is onderzocht 

wat lessen zijn die Prolander kan leren van de andere provincies.  
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Analyse Martini Trade Park  
Marlies Rijkeboer, Max Cornelissen & Rogier Meerlo 

Het gebied van Martini Trade Park ontwikkelt een nieuwe gebiedsvisie die ervoor moet zorgen dat het 

bedrijventerrein in de toekomst een gebied wordt dat uitnodigt om er te werken en te recreëren. De 

SAC heeft ten behoeve van deze gebiedsvisie onderzoek verricht naar mogelijkheden voor duurzamere 

vormen van mobiliteit op het terrein. Om de potentie op het gebied van duurzamere vormen van 

mobiliteit te kunnen peilen, is eerst de huidige situatie geschetst. Hiervoor is een enquête opgesteld 

voor werknemers, waar inzicht wordt verkregen in vervoersstromen, voorkeuren en 

ontwikkelingspotenties in het gebied van Martini Trade Park. Aan de hand van de enquêteresultaten 

zijn de verschillende gegevens over het reisgedrag van werknemers schematisch weergegeven. Ook is 

in de enquête ingegaan op gewenste voorwaarden om met de fiets (in plaats van de met de auto) naar 

het werk te gaan. Hiermee is de motivatie om in het vervolg met de fiets te gaan, ingeschat. Het 

eindproduct is een serie factsheets gebaseerd op de Quickscan, met verdere toelichting verwerkt in 

een eindrapport. Het eindproduct moet ervoor zorgen dat duidelijk is wat de huidige mobiliteitssituatie 

is en hoe werknemers kunnen worden gestimuleerd hierin duurzamere keuzes te maken.  

Toegankelijkheidsprioritering  
Floor Kortman & Sacha Verhulst 

In januari is door de SAC Groningen het rapport over de knelpunten toegankelijkheid Groningen 

opgeleverd bij de Gemeente Groningen. Aanleiding voor dit rapport is het VN-verdrag ‘Handicap’ 

waarin is vastgelegd dat voor alle mensen dezelfde rechten gelden, ook als het gaat om de 

toegankelijkheid van de openbare ruimte. De verscheidenheid aan problemen en barrières die mensen 

met een handicap in het dagelijks leven tegenkomen is echter vaak groter dan voor mensen zonder 

handicap en dan in eerste instantie verwacht wordt. Door middel van interviews met de aanjager van 

‘Toegankelijk Groningen’ binnen de gemeente Groningen en bijeenkomsten met de ‘Werkgroep 

Toegankelijk Groningen’ zijn huidige knelpunten, met betrekking tot de toegankelijkheid van de 

gemeente Groningen, voor mensen met een handicap geïnventariseerd.  Bij een deel van de 

knelpunten werd op het moment van inventarisatie al actie ondernomen, deze acties zijn ook 

toegevoegd aan het rapport. De knelpunten waar nog geen actie voor werd ondernomen zijn 

gecategoriseerd en toegelicht. De gemeente Groningen en haar inwoners zijn echter continu in 

ontwikkeling. Dit betekent dat de situatie er elke dag anders uitziet en er dus ook continu nieuwe 

knelpunten aan het licht komen. Dit rapport biedt daarom een momentopname, maar geeft de 

gemeente een duidelijk advies over de te zetten stappen. 

P+R-Onderzoek 

Lara Ann van Burgstede, Damin Booiman, Max Cornelissen & Nils Bruinsma  

In opdracht van Groningen Bereikbaar heeft de SAC Groningen onderzoek gedaan naar de 

succesfactoren van een P+R-systeem. Daarvoor is een onderzoek gedaan naar de P+R-situatie in 

Groningen. Per P+R-locatie zijn de parkeertrends, ov-trends en faciliteiten in kaart gebracht. Daarnaast 

is het P+R-beleid van vier verschillende Nederlandse steden onderzocht, te weten: Maastricht, 

Nijmegen, Zwolle en Utrecht. Bij deze steden zijn verschillende best and bad practices voor een P+R-

systeem gevonden. Hieruit zijn bepaalde algemene lessen te leren voor een succesvol P+R-beleid. 

Vervolgens is met verschillende experts van het Groningse P+R-systeem gereflecteerd op de gestelde 

lessen in een focusgroep. Daaruit bleek dat Groningen qua P+R-beleid een koploper is. De experts 

hadden tevens verschillende aanvullingen op de gestelde lessen.   
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Century Quickscan   

Marlies Rijkeboer, Veronique Rietman & Tobias Deelstra 

Century Autogroep is bezig een slag te maken binnen hun verduurzamingskwestie. Het doel is het 

onderzoeken van mogelijkheden tot groene mobiliteit en het ontlasten van het wegennet te 

combineren met het karakter als mobiliteitsbedrijf. De SAC Groningen heeft een stukje kunnen 

bijdragen aan het bereiken van dit doel, door het uitvoeren van een Quickscan. Voor deze Quickscan 

zijn enquêtes afgenomen onder werknemers van verschillende vestigingen van Century Autogroep in 

en buiten Groningen. De uitdaging binnen dit project was met name het in kaart brengen en onder de 

aandacht brengen van alternatieve vervoermiddelen, zoals de fiets of het openbaar vervoer, ook al 

voert de auto binnen mobiliteitsbedrijf Century momenteel de boventoon. Het onderzoek heeft als 

eindproduct een serie factsheets opgeleverd die niet alleen de huidige manier van transport van en 

naar het werk weergeven, maar ook inzicht geven in potentiële alternatieve vervoerswijzen, zoals het 

openbaar vervoer en/of de fiets. Ter aanvulling zijn kaarten opgeleverd die op basis van afstand tussen 

de thuis- en werklocatie, in kaart brengen voor welke werknemers transport met de fiets of het 

openbaar vervoer een goede optie vormen in vergelijking met het reizen met de auto.  

Ondersteuning Hive.mobility  

Luuk Meijer, Sacha Verhulst & Marlies Rijkeboer 

Groningen Bereikbaar speelt een actieve rol binnen het initiatief Hive.moblity. Daarom heeft 

Groningen Bereikbaar SAC Groningen gevraagd om hierbij te ondersteunen bij de werkzaamheden die 

bij het initiatief Hive.moblity komen kijken. SAC Groningen ondersteunt vooral de vertegenwoordiger 

van Hive.mobiliy binnen Groningen Bereikbaar. In eerste instantie zal deze ondersteuning vooral 

plaatsvinden door middel van het bijwonen/organiseren van gesprekken en bijeenkomsten en het 

uitvoeren van eventueel voor- of nawerk.  Deze samenwerking is in eerste instantie ingestoken als 

pilotproject in het begin van 2020. Door de coronacrisis kon deze pilot eerst niet goed worden 

uitgevoerd. Vervolgens is besloten de samenwerking voort te zetten. Binnen deze ondersteuning van 

Hive.mobility is onder andere in samenwerking met Hive.mobility, Groningen Bereikbaar en SAC 

Groningen de digitale webinar georganiseerd in november: “The Hyperloop: the future of mobility?”. 

Hierbij hebben zowel Max Wink (Hardt Hyperloop) en Bert van Wee (TU Delft) gesproken over de 

Hyperloop. De samenwerking tussen Groningen Bereikbaar en SAC Groningen voor ondersteuning bij 

Hive.mobility werkzaamheden zal worden voortgezet in 2021. 

Reisgedragsanalyse studenten  
Tobias Deelstra & Luuk Meijer 

In opdracht van de Green Office van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool heeft de 

SAC gekeken naar het reisgedrag van hbo- en wo-studenten naar hun onderwijsinstelling. Middels 

reeds verzamelde enquêtedata door Groningen Bereikbaar is een beeld geschetst van het reisgedrag 

van studenten. Uit de analyse kwam naar voren dat het merendeel van de studenten (79%) van de 

studenten die op zichzelf woont, met de fiets naar universiteit of hogeschool reizen. Terwijl 

uitwonende studenten voornamelijk met het OV (87%) naar hun onderwijs reizen. Daarnaast bleek 

ook dat Zernike relatief veel bereikt wordt per bus (42%), terwijl onderwijslocaties in het noorden van 

de binnenstad slechts door 7% bereikt wordt per bus door studenten. De resultaten worden gebruikt 

als basis voor de verdere verduurzaming van de mobiliteit naar de universiteit en hogeschool. Bij 

interesse kan de gemaakte factsheet met resultaten worden gedeeld. 
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Inventarisatie Logistiek Noord-NL  

Sacha Verhulst, Max Cornelissen & Luuk Meijer  

In opdracht van Regio Groningen-Assen heeft de SAC Groningen de logistieke stromen van Noord-

Nederland in kaart gebracht. Het voornaamste doel van de opdracht was het samenbrengen van alle 

logistieke gegevens afkomstig van overheden, openbare bronnen en recente logistieke projecten. Om 

te achterhalen welke regio’s naar verwachting een grote rol spelen in de logistieke sector, heeft de 

SAC Groningen interviews afgenomen met experts op het gebied van de logistiek in Noord-Nederland. 

Daarnaast heeft de SAC een belronde gedaan onder de betrokken overheden binnen Regio Groningen-

Assen, om data op te vragen van de door hen uitgevoerde logistieke projecten. Deze gegevens, samen 

met eigen deskresearch, zijn samengebracht in een rapportage. Uit het onderzoek is gebleken dat de 

kleine maakindustrie van Noord-Nederland, leidt tot een noordelijke ondervertegenwoordiging binnen 

de nationale logistieke sector. Verder concluderen de gegevens dat de N34 een belangrijke logistieke 

corridor is en Hoogeveen tevens een belangrijk knooppunt is voor de noordelijke logistieke stromen. 

De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is het gebrek aan structurele data. Hierdoor is de analyse 

van de sector niet volledig. 

Relaxt fietsnetwerk in de gemeente Groningen  

Tom Kloos, Nils Bruinsma, Floor Kortman & Cheyenne Raskeyn  

In opdracht van de Fietsersbond afdeling Groningen heeft SAC Groningen onderzoek gedaan naar 

relaxte fietsroutes. Het onderzoek diende twee doelen. Het eerste doel is dat fietsers, die niet houden 

van drukke, onrustige, en risicovollere routes, naar aanleiding van het overzicht van deze fietsroutes, 

voortaan een meer relaxte fietsroute kunnen kiezen. Hoewel bij dit onderzoek vooral is gekeken naar 

de belangen van de rustige en/of relaxte fietser, kan ook de zelfverzekerde en/of snelle fietser profijt 

hebben van deze routes. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar knelpunten op dit gebied 

binnen de gemeente Groningen.  

De voorgestelde routes zijn geen definitieve relaxte routes. Dit onderzoek kan worden gezien als basis 

voor het zoeken naar de verschillende factoren die het comfort van een route bepalen. Bij het 

daadwerkelijk invullen van de routes blijkt op welke plaatsen niet kan worden voldaan aan de eisen 

van een comfortabele route. Benieuwd naar ons voorstel voor een relaxt fietsnetwerk in de gemeente 

Groningen en onze aanbevelingen voor de gemeente? Bekijk het rapport dan hier.  

Groene Oosterhamrikkade  
Damin Booiman, Sacha Verhulst, Lara Ann van Burgsteden & Jacko Korporaal  

Als gevolg van meerdere mobiliteitsproblemen, zoals files en opstoppingen, ambieert de gemeente 

Groningen een grootschalige gebiedsontwikkeling om de oostkant van de stad beter bereikbaar te 

maken. Enkele pijlers van dit project zijn een transformatie van de Oosterhamrikkbaan van busbaan 

naar een autoweg, het implementeren van een nieuwe busverbinding in de Oosterparkwijk en het 

realiseren van een fietsstraat in de Korreweg. Bewoners van het plangebied daarentegen, hebben 

bezwaren tegen deze plannen. Zij hebben hun zorgen geuit op het gebied van de leefbaarheid en 

(verkeers)overlast. Daarom hebben bewoners zich verenigd en gezamenlijk een alternatief plan voor 

het gebied ontwikkeld. De gemeente Groningen heeft de SAC Groningen gevraagd om de 

buurtbewoners te ondersteunen in het verder uitwerken van hun ideeën. Het plan ‘de Groene 

Oosterhamrikkade’ is allereerst verkeerskundig, ruimtelijk en juridisch geëvalueerd. Middels 

aanvullende maatregelen, die voortkwamen uit academische literatuur en interviews met experts, is 

het plan verder uitgewerkt. Alle ruimtelijke maatregelen zijn gevisualiseerd in kaarten en 

https://www.sacgroningen.nl/relaxt-fietsnetwerk/
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dwarsdoorsneden en zijn daarna voorgelegd aan geïnteresseerde buurtbewoners in meerdere 

klankbordgroepen. Als eindproduct is een rapport opgeleverd waarin de bewonersvariant de Groene 

Oosterhamrikkade is voorzien van een heldere onderbouwing, aangevuld met maatregelen gefocust 

op het verbeteren van de leefbaarheid die inzichtelijk zijn gemaakt middels meerdere visualisaties.  

Smart Mobility Campus  

Nils Bruinsma, Floor Kortman, Damin Booiman & Marlies Rijkeboer 

De Zernike Campus is een proeftuin voor innovatie op allerlei gebieden. Vanwege het coronavirus zijn 

er nieuwe inzichten ontstaan op het gebied van mobiliteit. Deze nieuwe inzichten in combinatie met 

het proeftuinkarakter van de Zernike Campus bieden wellicht kansen om sneller stappen te zetten naar 

de campus van de toekomst. Daarom is de SAC in opdracht van Groningen Bereikbaar, Campus 

Groningen en Hive.mobility een verkennend onderzoek gestart naar hoe de mobiliteit er op de Zernike 

Campus er in 2030 idealiter uit ziet. Welke stappen moeten er gezet moeten worden om deze ideale 

situatie te bereiken? Om dit ideaalbeeld en de route daarnaartoe in beeld te brengen is er gestart met 

interactieve sessies met lokale stakeholders. In deze sessie is hen gevraagd hoe zij de toekomst voor 

zich zien en welke stappen er gezet dienen te worden om dit toekomstbeeld te bereiken. Om ook 

verder te kijken dan de Zernike Campus, zijn andere campussen in Nederland geïnterviewd. Ook aan 

hen is gevraagd hoe zij de toekomst van de mobiliteit op een campus voor zich zien. Naar aanleiding 

van de verzamelde informatie is er een eerste toekomstbeeld opgesteld. Over dit toekomstbeeld is er 

vervolgens gesproken met een expert op het gebied van mobiliteit en een expert op het gebied van 

organisatorische zaken op een campus. Binnen deze gesprekken is een verder inzicht verkregen in hoe 

het toekomstbeeld bewerkstelligd kan worden. 

Het eindproduct van dit onderzoek omvat een rapport waarin het ideale toekomstbeeld van de 

mobiliteit op de Zernike Campus in 2030 en de route daar naartoe beschreven worden. De eindversie 

van het rapport wordt opgeleverd in februari 2021. 

Factsheet Mobiliteitsvisie   

Lara Ann van Burgsteden, Luuk Meijer, Jacko Korporaal & Tobias Deelstra 

In opdracht van de gemeente Groningen heeft de SAC Groningen verschillende factsheets gemaakt ter 

ondersteuning van de mobiliteitsvisie. De gemeente is al enige tijd bezig met het opstellen van de 

nieuwe mobiliteitsvisie, waarin de gewenste ontwikkelingen voor het mobiliteitsbeleid worden 

opgesteld. Ter ondersteuning heeft de SAC factsheets gemaakt met daarin verschillende trends en 

cijfers met betrekking tot mobiliteit. Hiervoor is gebruik gemaakt van secundaire bronnen, zoals: CBS-

data, monitors en verkeerstellingen. Ook heeft de SAC GIS-analyses uitgevoerd om bepaalde zaken in 

beeld te brengen.  

Logistieke stromen Noord-Holland  

Max Cornelissen & Damin Booiman 

In opdracht van Royal HaskoningDHV heeft de SAC Groningen bevoorradingsprofielen opgesteld voor 

Zaandam en Hoorn. De gemeenten Zaanstad en Hoorn hadden tot dusver beperkte inzage in de 

omvang van goederenstromen in de binnensteden, hoe deze zich weerhouden tot elkaar, welke 

bedrijven en branches de venstertijdgebieden betreden en de mate van verduurzaming van de 

stromen. De SAC Groningen heeft op dinsdag 22 september in de binnenstad van Zaandam en 

donderdag 8 oktober in de binnenstad van Hoorn observaties verricht om de bevoorradingsprofielen 

te verkennen. Er is geobserveerd tussen 8:00 uur en 14:00 uur zodat zowel tijden binnen als buiten de 

vensterperiode in de analyse terechtkwamen. Voor beide steden zijn een tweetal factsheets opgesteld; 
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Eén factsheet met alleen logistieke gegevens en één factsheet voor alle gepasseerde voertuigen 

(inclusief personenauto’s) op de tellocaties. De resultaten vanuit de factsheets tonen aan dat er voor 

de verduurzaming van de logistiek een grote uitgading ligt in de komende jaren.   

Logistieke stromen Noord-Nederland 

Max Cornelissen, Sacha Verhulst & Luuk Meijer 

Naar aanleiding van de inventarisatie logistiek Noord-Nederland is besloten om een verdiepend 

onderzoek te doen naar de binnenstedelijke logistiek van de gemeenten Groningen, Leeuwarden en 

Emmen. De binnenstedelijke logistiek is geanalyseerd op basis van fysieke observaties. In alle steden 

is van 9:00 uur tot 15:00 uur geteld zodat zowel tijden binnen als buiten de vensterperiode in de 

analyse terechtkwamen. Tijdens de observatietermijn is achterhaald welke logistieke voertuigen er in 

de stad rijden, hoeveel voertuigen er rijden, welke bedrijven en sectoren de stadsvloeren betreden, in 

hoeverre de logistiek reeds elektrisch of duurzaam wordt aangedreven en of situaties van het laden 

en lossen per stad ten opzichte van elkaar verschillen. Daarnaast zijn ook de gegevens van de gemeente 

Assen uit de bevoorradingsanalyse van 2019, in de data meegenomen. Via deze weg zijn alle 

gemeenten binnen Regio Groningen-Assen in het project betrokken. De resultaten uit het onderzoek 

zijn gepresenteerd op een vijftal factsheets; Eén factsheet per stad en één vergelijkende factsheet met 

opvallende gegevens van de steden gezamenlijk. De factsheets tonen aan dat er een vooralsnog een 

aanzienlijke opgave ligt voor het volledig verduurzamen van de logistiek in het jaar 2025. Daarnaast 

was een opvallend resultaat dat gemeenten zelf in meerdere gevallen tot de top-5 stadsbetreders 

horen. Niet alleen het verduurzamen van de stadslogistiek is daarmee een uitdaging, ook de 

gemeentelijke wagenparken vragen om een uitstootvrije aandrijving.  
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Activiteitenoverzicht 

 
Januari 
6 januari Nieuwjaarsborrel Groningen Bereikbaar 
7 januari  Koffieuur in de koffiekamer van faculteitsvereniging Ibn Battuta 
8 januari Kennissessie Indesign 
17 januari SAC Running Lecture: de Toekomst van de Mobiliteit 
 
Februari 
5 februari Acquisitiesessie 
7 februari SAC aanwezig bij NGPS Utrecht  
12 februari Qgis cursus bij Geodienst 
17 februari Publicatie startersonderzoek planologen en geografen 
28 februari Bedrijfsbezoek Omniplan 
 
Maart  
6 maart  SAC-stand op GeoPromotion congres  
 
April 
3 april Publicatie van onderzoek naar effecten van lockdown op de verkeersdrukte rond 

Groningen 
27 april  Publicatie reisgedragsanalyse studenten van de Hanzehogeschool- en 

Rijksuniversiteit Groningen 
30 april  Kennissessie taalvaardigheden 
 
Mei 
Komst nieuwe studentadviseurs Jacko Korporaal en Cheyenne Raskeyn 
 
Juni 
30 juni  kennissessie Robin Neef 
 
Juli 
2 juli  SAC aanwezig bij 50 jaar Planologie  
6 juli  Implementatie resultaten afvalproblematiek in de Oosterparkwijk 
 
Augustus 
27 augustus Kennissessie innovatie en start-up ecosystemen 
 
September 
16 september Eerste fysieke vergadering sinds de lockdown 
24 september  Interview Nils Bruinsma door Campus Groningen 
25 september  ExSACt 
26 september Teambuildingsdag SAC 
28 september Interview Nils Bruinsma door CampusTV over de mobiliteit op de Zernike Campus 
 
Oktober  
30 oktober ExSACt 
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November 
6 november Acquisitiesessie 
12 november  Online evenement – the hyperloop: The Future of Mobility? 
27 november  ExSACt 
 
December 
18 december Expertsessie scripties 
 
Komst nieuwe studentadviseurs Sjoerd Duim, Daphne Dontje, Eline Vrancken en Esmee Appelman 
 


