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Secretarieel Jaarverslag 2018 

Voorwoord 

 

Beste lezer, 

Het heeft de Student Advies Commissie Groningen in 2018 niet mogen ontbreken aan zowel 

hoogtepunten als spannende uitdagingen. Jaarlijks worden de belangrijkste momenten samengevat in 

het document dat nu voor u ligt; het secretarieel jaarverslag. Ten eerste: ieder jaar is uniek, maar het 

jaar 2018 is er toch wel één met een gouden randje. Het is het jaar waarin we hebben gevierd dat de 

SAC inmiddels vijf jaar mag bestaan. De activiteiten die gepaard zijn gegaan met de viering van ons 

lustrum, waar later in dit document aandacht aan zal worden besteed, hebben ons jaar verrijkt. Na 

intensief bezig te zijn geweest met het terugblikken op de afgelopen jaren hebben wij ontzettend veel 

energie  om onze koers door te zetten en kijken we uit naar het volgende lustrum.  

Ten tweede: naast de prachtige mijlpaal van ons vijfjarig bestaan blijven we groeien en doorstromen. 

Dit doen we op het gebied van kennis en ervaring, het uitbreiden van ons netwerk, maar ook op het 

gebied van mensen. Maar liefst zeven nieuwe studentadviseurs hebben zich bij ons team aangesloten. 

In juni konden Floor Hartveld, Rogier Meerlo en Damin Booiman zich studentadviseur gaan noemen 

en in december hebben Floor Kortman, Ann Lankhorst, Tom Kloos en Nils Bruinsma ons team versterkt. 

Met nieuwe inzichten en interesses kunnen wij de soort projecten binnen ons werkveld verbreden en 

hebben we een goede bezetting voor nieuwe innovatieve mogelijkheden. Daarnaast hebben een 

aantal studentadviseurs hun periode bij de SAC achter zich gelaten. Roelof Koudenburg, Marije 

Kootstra, Johnno Kuipers, Fabian Kruiper, Hessel Engbrenghof, Jesse Zwiers en Jesse Wermelink. 

Ten derde streven we natuurlijk ook naar continuïteit. We zijn dankbaar voor onze sterke relatie met 

onze partners Groningen Bereikbaar en de Rijksuniversiteit Groningen. Wij hebben dit jaar een aantal 

mooie projecten mogen uitvoeren. De expertise en het netwerk van onze partners is hierbij erg 

waardevol en wij verwachten dat het de SAC een meerwaarde kan bieden in de toekomst. Nieuwe 

projecten, zoals te lezen is in dit jaarverslag, hebben ons dit jaar uitgedaagd. Dat vereist voldoende 

interne kennis en een team waarop je kan bouwen. Dit jaar stond onder andere in het teken van 

investeren in het team en zijn mogelijkheden, wat heeft geresulteerd in nieuwe manieren om van 

elkaar te kunnen leren tijdens teambuildingactiviteiten, en elkaar beter te leren kennen tijdens onze 

maandelijkse borrels. Echter, niet alleen een sterk intern team wordt gestimuleerd. Dit jaar hebben wij 

ons volop verdiept in de wereld van acquisitie en intermediaire activiteiten waarbij wij ons netwerk 

hebben kunnen uitbreiden.  

Een spannende uitdaging dit jaar was het overgeven van de bestuurlijke taken en de dagelijkse 

organisatie aan de nieuwe lichting. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is succesvol volbracht. 

Jesse Zwiers heeft het stokje overgegeven aan interim-voorzitter Jurgen, die zijn goed volbrachte 

functie als tijdelijk voorzitter in februari mag overdragen aan Tobias Deelstra. Ook de bestuurlijke 

taken van de intern coördinator, destijds ingevuld door Jesse Wermelink, zijn in september 

overgedragen aan nieuw studentadviseur Damin Booiman. Veronique Rietman zal haar functie als 

penningsmeester voortzetten.  
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Vijf jaar SAC betekent vijf jaar aan opgebouwde kennis, ervaring en verschillende studentadviseurs met 

verschillende visies die de SAC als team hebben gebracht tot waar we nu staan. Ons rest niets meer 

dan die koers door te zetten om als hét studentenadviesbureau voor ruimtelijke vraagstukken het 

verschil te mogen maken. We hopen op een mooi 2019 met veel interessante projecten en vruchtbare 

samenwerkingen. Veel leesplezier! 

Januari 2019, 

Het bestuur en projectbureau van de Stichting Student Advies Commissie Groningen 
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Thematisch overzicht 

 

Doorstroom studentadviseurs 

Afscheid studentadviseurs 

Dit jaar hebben vijf studentadviseurs ons verlaten voor nieuwe uitdagingen binnen ons werkveld. 

Roelof Koudenburg wist zich met zijn juridische achtergrond bij de SAC te onderscheiden en heeft zich 

ingezet in verschillende projecten. Hij nam als trouw collega afscheid bij de SAC en ging voor zijn studie 

Technische Planologie naar Sydney, om vervolgens zijn studieloopbaan voort te zetten in Amsterdam. 

Marije Kootstra, een gedreven studentadviseur vooral binnen verscheidene GIS projecten, heeft in 

september afscheid genomen van de SAC en loopt nu stage bij GEON BV. Johnno Kuipers neemt na 

anderhalf jaar afscheid bij de SAC. Na actief te zijn geweest in diverse projecten, gaat hij verder bij 

Witteveen+Bos waar hij helemaal zijn draai heeft gevonden. Fabian Kruiper ging na bijna 2,5 jaar bij 

de SAC weg en is inmiddels aan de slag gegaan bij Royal Haskoning als adviseur op het gebied van 

energietransitie. Organisatietalenten Jesse Zwiers (oud-voorzitter), Jesse Wermelink (oud-intern 

coördinator) en Hessel Engbrenghof (oud-penningmeester) hebben dit jaar ook afscheid genomen bij 

de SAC. Na alle drie ongeveer 2,5 jaar actief te zijn geweest zowel binnen projecten als binnen het 

management heeft Hessel zijn passie gevonden bij Provincie Fryslân waar hij met veel plezier als 

trainee werkt binnen infrastructuurprojecten. Jesse Wermelink oriënteert zich op een nieuwe 

uitdaging binnen zijn vakgebied Economische Geografie en Jesse Zwiers weet inmiddels een prachtige 

taak uit te voeren als junior-adviseur bij Arcadis.  

 

Komst nieuwe studentadviseurs 

Hoewel een aantal toppers ons 

team heeft verlaten bestaat er 

een gezonde doorstroom en 

hebben zeven 

studentadviseurs ons team 

weer mogen aanvullen.  

In juni hebben Floor Hartveld, 

Rogier Meerlo en Damin 

Booiman zich aangesloten bij 

de SAC. Floor en Damin 

studeren beiden Technische 

Planologie en Rogier Meerlo 

haalt ons gemiddelde aan 

technische kennis flink 

omhoog door zijn studie GIMA (Utrecht). In december hebben nog eens vier enthousiastelingen ons 

team versterkt. Ann Lankhorst en Tom Kloos, beiden enthousiaste pre-masterstudenten Socio-Spatial 

Planning RUG en Floor Kortman en Nils Bruinsma, beiden student Technische Planologie aan de RUG. 
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De SAC bestaat 5 jaar! 
In het kader van ons vijfjarig jubileum hebben we verscheidene activiteiten georganiseerd om het 

lustrum zowel binnen het team als naar ons netwerk een mooi plekje te geven! 

Lustrumreis 13 tot en met 15 april  

In het kader van ons vijfjarig jubileum zijn we 

van 13 tot en met 15 april 2018 op lustrumreis 

naar Hamburg geweest. Jurgen Jaakke, Johnno 

Kuipers, Roelof Koudenburg en Marije Kootstra 

hebben hun best gedaan om een prachtig 

weekend te organiseren. Dat is zeker gelukt: 

Hamburg is geknipt voor ons als planologen en 

geografen door het vele bekijks op het gebied 

van historie en stedelijke ontwikkeling! We 

hebben dan ook flink de stad verkend! Dat 

begon al bij een mooie tour door Speicherstadt 

en HafenCity. Ook was er ruimte voor veel 

gezelligheid en elkaar beter te leren kennen. Samen uit eten gaan en een bezoekje aan een 

chocoladefabriek droeg daar zeker aan bij. Al met al een prachtig weekend en voor herhaling vatbaar! 

 

Netwerkborrel Pronk 

Donderdag 31 mei was het tijd 

om de viering van ons vijfjarig 

bestaan ook te vieren met ons 

netwerk. De dag begon bij 

Provinciehuis Groningen waar 

de oprichters van de SAC; 

Jasper Homrighausen, Luuk 

van Dijk, Robin Neef en Klaas 

Hommes, twee interessante 

workshops verzorgden voor 

alle SAC’ers om de persoonlijke drijfveren en de waarde van het verkrijgen van ervaring als 

studentadviseur bij de SAC eens uit te lichten. Vervolgens hebben we de middag doorgezet in Stads-

en Terrascafé Pronk, waar we samen met ons warme netwerk hebben genoten van een netwerkborrel 

waar de geschiedenis van de SAC in verschillende fases is doorlopen. Een prachtige manier om 

iedereen ook op deze manier te mogen bedanken voor de afgelopen vijf jaar en de komende vijf jaar 

in te luiden!  
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Lustrumevenement ‘Mobiliteit in Nederland: grenzen aan efficiëntie?’ 

Vervolgens stond op 23 november het laatste onderdeel van de lustrumactiviteiten op de agenda. Een 

lustrumevenement georganiseerd in de Remonstrantse kerk met als onderwerp ‘Mobiliteit in 

Nederland: Grenzen aan efficiëntie?’. Dit onderwerp werd op verschillende manieren belicht in een 

zeer geslaagde lezing door de heer Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Ook werden verschillende stellingen behandeld tijdens de paneldiscussie 

met panelleden Jos Arts (hoogleraar aan de RUG), Wilko Huyink (directeur Groningen Bereikbaar & 

algemeen bestuurslid van de SAC), Casper van Maastricht (student Environmental and Infrastructure 

Planning) en de spreker van het evenement Mark Frequin. De dag werd afgesloten door een gezellige 

netwerkborrel waarin we elkaar konden ontmoeten en konden napraten over het onderwerp. Al met 

al hebben de lustrumactiviteiten bijgedragen aan een prachtige viering van ons vijfjarig jubileum en 

bedanken wij iedereen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen!  
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Kennis en acquisitiesessie 
 

Om onze interne kennis op peil te houden hebben we besloten dit jaar meer te investeren in van elkaar 

leren. Daarvoor zijn de zogenaamde kennissessies in het leven geroepen. 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 maandelijks een sessie voorbereid door twee van onze studentadviseurs 

waarin zij hun kennis zullen 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! 

Hanneke en Veronique als ware ondernemers! 

 

Ondernemerschap is iets wat we vaak 

tegenkomen in ons werkveld. Hoe uit 

ondernemerschap zich in praktijk en 

hoe werkt een ondernemersplan? 

Tijdens deze kennissessie op 12 

oktober gaven onze SAC’ers 

Veronique Rietman en Hanneke 

Koedijk ons nieuwe inzichten in de 

wereld van ondernemen. Na het 

introduceren van het onderwerp en 

verschillende bedrijfsvormen en werkwijzen gingen wij zelf aan de slag met een fictieve case. Bedenk 

een bedrijfsstrategie en verwerk de ins and outs in een globaal ondernemersplan! 

 

Acquistiesessie Groene Ruimte 

Op 5 december gaven Damin Booiman en Floor Hartveld een interessante acquisitiesessie omtrent de 

groene ruimte. Wegens groeiende interesse in de groene ruimte binnen de nieuwe bezetting, vinden 

we het belangrijk aandacht te besteden aan projecten binnen dit domein. Floor en Damin hebben ons 

verschillende bestaande cases en mogelijke projecten laten zien. Daarnaast zijn we allen binnen 

verschillende aspecten van de groene ruimte op zoek gegaan naar huidige vraagstukken die aandacht 

verdienen. Een mooi initiatief om nieuwe acquisitie en projectmogelijkheden te onderzoeken! 
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Skillsessie Peter Edward Boer 

Iedere onderneming in wat voor vorm dan 

ook heeft baat bij een sterke missie en visie. 

Ook bij ons spelen de vragen ‘wie zijn wij als 

de SAC?’ en ‘waarom doen wij wat wij doen?’ 

een rol in de manier waarop wij te werk gaan. 

Het beantwoorden van deze vragen lijkt 

misschien simpel, maar daar komt toch veel 

nadenken en sparren bij aan te pas!  

Op 7 september begeleidde helpende hand 

Peter Edward Boer ons gedurende een 

interessante sessie over dit onderwerp. Het 

doel van deze sessie was onze verschillende gedachtegangen bij één te krijgen en zo onze visie en 

missie op zo’n manier te herformuleren dat het past bij de huidige organisatie. Ook heeft Peter Edward 

ons interessante achtergrondinformatie als stof tot nadenken aangereikt voor een goedlopende 

organisatie. Al met al een zeer vruchtbare sessie!  

 

Bedrijfsbezoek RHDHV 

Op 11 januari 2019 heeft de SAC een 

bedrijfsbezoek bij RoyalHaskoningDHV (RHDHV) 

mogen bijwonen. Alumni SAC’ers Jasper 

Homrighausen en Fabian Kruiper werken bij 

RHDHV en hebben gedeeld hoe zij de stap van de 

SAC naar het bedrijfsleven en het werken bij 

RHDHV ervaren.  

Leermomenten mochten ook zeker niet 

ontbreken. Zo hebben wij bekeken hoe de wereld 

van watermanagement is ingericht bij RHDHV en 

zijn we zelf ook productief bezig geweest tijdens 

een leerzame sessie over de communicatieve vaardigheden van een adviseur. Hier kwamen met name 

de kunst van netwerken van acquisitie volop naar voren. De dag werd afgesloten met een leuke borrel, 

als moment om nog wat vragen te stellen en met z’n allen prettig het weekend in te gaan! 

 

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

2018 stond de SAC voor een flinke transitie. De bestuurlijke taken moesten worden overgegeven aan 

een nieuwe generatie, maar met veel verschillende agenda’s en studieplannen bleek dit een proces 

van passen en meten. Veronique Rietman heeft in april 2018 het stokje als secretaris & 

penningmeester mogen overnemen van Hessel Engbrenghof. Jesse Wermelink heeft zijn functie als 
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intern coördinator in september 2018 

overgedragen aan Damin Booiman. Jurgen 

Jaakke heeft de voorzitterstaken als 

interim-voorzitter op zich genomen voor 

de zomervakantie. In februari zal Tobias 

Deelstra het voorzitterschap op zich gaan 

nemen, waarmee het bestuur officieel 

weer rond is! 

 

 

Nieuwe website 
Als bereikbaarheid iets is waar we voor 

staan, dan hoort de online 

bereikbaarheid daar ook zeker bij. We 

vinden het belangrijk dat we als stichting 

delen wat onze activiteiten zijn en vinden 

het daarnaast natuurlijk ook leuk om 

dagelijks contact te houden met ons 

netwerk. Wekelijks houden we daarom 

onze volgers op social media en onze 

bezoekers van de website op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen bij de SAC. 

Daar hoort ook een website bij die up-to-

date is met de huidige organisatie. 

Hoewel de oude website goed functioneerde, hebben we gezamenlijk besloten dat de website een 

nieuw jasje verdient. Daarom is er in september en oktober gewerkt aan een nieuwe website en het 

resultaat mag er zijn! Op deze nieuwe website is onder andere een selectie van onze projecten te 

vinden, een overzicht van al onze studentadviseurs en uitgebreide informatie over wie we zijn, hoe de 

SAC is ontstaan en waarom we doen wat we doen! Mocht u de nieuwe website nog niet hebben 

bezocht, neem dan vooral eens een kijkje op www.sacgroningen.nl! 
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Projecten 

Postcodeanalyse  

Veronique Rietman, Rogier Meerlo, Tobias Deelstra & Marije Kootstra 

 

Werkgevers hebben vaak geen helder beeld van de reismethoden die hun werknemers gebruiken om 

naar werk te komen. Het overgrote deel van de werknemers reist met de auto, maar ten tijde van de 

Aanpak Ring Zuid zal dit lang niet altijd de voordeligste reismethode zijn. Daarom voert de SAC voor 

Groningen Bereikbaar postcodeanalyses uit. In deze analyses brengt de SAC per bedrijf voor 

werkgevers in kaart waar hun werknemers wonen. Daarnaast wordt er voor verschillende modaliteiten 

de reistijd naar het desbetreffende bedrijf inzichtelijk gemaakt. Het eindresultaat bestaat uit  zeven 

kaarten waarop bedrijven in één oogopslag kunnen zien waar hun werknemers vandaan komen, en 

voor welke afkomstregio’s het voordelig is om op een andere manier naar werk te reizen. 

Postcodeanalyses kunnen naar wens worden aangepast en worden daarom op een dynamische manier 

uitgevoerd. Voor Widar Vrijeschool en International Primary School GSV zijn aangepaste 

postcodeanalyses uitgevoerd waarbij de focus lag op de potentie van het inzetten van schoolbussen 

voor de leerlingen van de basisscholen. 

Onderwijsaanpak 

Luuk Meijer, Tobias Deelstra, Jurgen Jaakke, Rogier Meerlo, Jesse Zwiers & Roelof Koudenburg 

 

Binnen de onderwijsaanpak wil Groningen Bereikbaar samen met de verschillende schoolinstellingen 

kijken naar manieren om anders naar scholen te reizen en op verschillende tijdstippen, zodat de druk 

op het ov minder wordt. Het doel van de SAC binnen dit onderzoek is het waarborgen van de kwaliteit 

van de vragenlijsten en analyse methodes om zo samen een representatief onderzoek te creëren. In 

2018 heeft de SAC zich vooral beziggehouden met de Gratisreizenbuitendespits ov-kaart. Deze kaart 

werd tot aan de zomervakantie gebruikt door een beperkte groep studenten in de vorm van een 

experiment. Met deze kaart konden zij doordeweeks na 9:00 uur gratis in en om Groningen met de 

bussen van Qbuzz en de treinen van Arriva in de noordelijke provincies reizen en in het weekend (met 

het weekendreisproduct van DUO) gratis door heel Nederland. De SAC heeft onderzoek gedaan naar 

de bevindingen van de deelnemers van het project. Door middel van een aantal enquêtes hebben wij 

tijdens het experiment onder andere gekeken naar: algemene kenmerken van de deelnemers, hun 

beweegredenen om mee te doen aan het experiment en hoe het experiment verbeterd zou kunnen 

worden. Verder is er na afloop van het experiment door de SAC een vergelijking gemaakt om te kijken 

of het reisgedrag van de deelnemers ook daadwerkelijk was veranderd. De SAC gaat ook in 2019 door 

met het ondersteunen van de onderwijsaanpak. 

Quickscan 

Veronique Rietman, Marije Kootstra & Marlies Rijkeboer 

De SAC ontwerpt in opdracht van Groningen Bereikbaar Quickscans. De QuickScan is gebaseerd op een 

enquête die wordt uitgezet onder de werknemers van een bedrijf dat in relatie staat tot Groningen 

Bereikbaar. Aan de hand van deze enquête resultaten worden verschillende kaarten ontworpen. 

Hieronder vallen kaarten die de verdeling van vervoersmiddelen waarmee werknemers werk afreizen 

weergeven, maar ook kaarten die de potentie van verschillende vervoersmiddelen presenteren. De 
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kaarten worden door de SAC aangevuld met een poster die de resultaten van de enquête op een 

statistische manier weergeeft. Deze poster bevat figuren en grafieken die onder andere de verdeling 

van het spitsrijden van de werknemers weergeven, evenals de groeipotentie van de maatregelen die 

door Groningen Bereikbaar worden aangeboden aan het desbetreffende bedrijf.  

MuConsult 

Marije Kootstra, Tobias Deelstra & Marlies Rijkeboer 

 

Bedrijven zijn geïnteresseerd in de wijze waarop werknemers naar hun werk komen en zijn altijd 

benieuwd of er ook alternatieven bestaan. In opdracht van Groningen Bereikbaar hebben wij daarom 

een aangepaste versie van de al omschreven Quickscan uitgevoerd. Data van MuConsult wordt aan 

ons geleverd, waarop deze data wordt verwerkt in een GIS-analyse. Vanuit deze GIS-analyse worden 

resultaten verkregen die vervolgens in een Excel sheet worden verwerkt. Het doel achter deze analyse 

is het overzichtelijk aanleveren van deze resultaten om zo voor werkgevers inzichtelijk te maken hoe 

werknemers naar hun werk reizen. 

Afvalproblematiek  

Luuk Meijer & Marlies Rijkeboer 

Voor dit project in samenwerking met Gemeente Groningen is er onderzoek gedaan naar de 

afvalproblematiek in de Oosterparkwijk, de Korrewegwijk en de Hoogte. Informatie over de 

desbetreffende overlast is geanalyseerd door middel van een enquête, die is verspreid onder de 

buurtbewoners. Binnen deze enquête is er speciaal aandacht besteed aan de mate van overlast in de 

vorm van zowel hondenpoep of verschillende soorten afval, waar deze overlast het meest wordt 

ervaren en welke faciliteiten er nog missen in de wijk.  

Uit deze enquête volgde een uitgebreide Excel-analyse van de resultaten met aanvullend 

kaartmateriaal. Dit heeft inmiddels twee mooie adviesrapporten opgeleverd, waarbij mede op basis 

van onze resultaten Gemeente Groningen in samenwerking met de coöperatieve wijkraad over is 

gegaan tot actie; de implementatie van hondenhaltes en 27 nieuwe afvalbakken in de Oosterparkwijk. 

 

MKB 

Roelof Koudenburg, Marije Kootstra 

 

De SAC heeft in opdracht van Groningen Bereikbaar onderzoek gedaan naar bereikbaarheid van het 

Midden- en Kleinbedrijf tijdens de Aanpak Ring Zuid. Wij hebben ons daarbij met name gericht op de 

huidige vervoerstromen van werknemers die werken ten zuidoosten van Groningen. Om de 

vervoerstromen, voorkeuren en ontwikkelingspotenties te bekijken zijn diverse GIS-analyses 

uitgevoerd en is er een enquête uitgezet. Uiteindelijk is deze opdracht naar tevredenheid van 

Groningen Bereikbaar uitgevoerd en hebben we meegeholpen om Groningen een stukje bereikbaarder 

te maken.  
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Traffic Insight  

Luuk Meijer, Hanneke Koedijk, Damin Booiman, Tobias Deelstra, Marije Kootstra, Veronique Rietman & Johnno 

Kuipers 

Groningen Bereikbaar heeft een Traffic Insight tool ontwikkeld waarmee bereikbaarheidsgegevens van 

Gemeente Groningen geanalyseerd kunnen worden. Vanaf september 2017 voert de SAC Groningen 

een controle op deze bereikbaarheidsgegevens van Groningen Bereikbaar uit, zodat de tool met 

bruikbare data van goede kwaliteit gevuld kan worden. Na het vullen van de Traffic Insight tool, dient 

de informatie uit Traffic Insight als input voor analyse-sessies waarin verschillende betrokken partijen 

bijeenkomen om de wekelijkse data te analyseren. De SAC Groningen bereidt deze sessies voor en 

begeleidt ze. Tot slot denkt de SAC Groningen mee aan een opzet voor de kwartaalverslagen die aan 

de stuurgroep van Groningen Bereikbaar gepresenteerd zullen worden. 

Buurtstallingen 

Jurgen Jaakke, Luuk Meijer & Rogier Meerlo 

In hoeverre zijn er mogelijkheden voor de gemeente Groningen om extra buurtstallingen toe te voegen 

aan het areaal en welke potentiële buurstallingen komen daarvoor in aanmerking? 

De parkeerdruk in en rondom de binnenstad neemt toe. Voor een groot deel van de binnenstad geldt 

dat autoverkeer is uitgesloten. Hierdoor kan slechts een beperkt deel van de binnenstad fungeren voor 

bewonersparkeren. Het college van bestuurders en wethouders verzocht daarom een onderzoek naar 

de mogelijkheden om extra buurtstallingen toe te voegen aan het buurtstallingen areaal. De SAC 

Groningen heeft dit onderzoek opgepakt en heeft een ruimtelijke en financiële verkenning uitgevoerd.  

Ten eerste hebben wij de behoefte naar extra parkeerplekken voor bewoners per straat in de 

binnenstad in kaart gebracht. Ten tweede hebben we geïnventariseerd welke parkeerlocaties er in de 

binnenstad zijn en welke in aanmerking komen om eventueel te worden gebruikt als buurtstalling. Ten 

derde is literatuuronderzoek uitgevoerd naar de eisen waaraan een parkeerlocatie dient te voldoen 

voor optimaal gebruikt. Vervolgens is een selectie gemaakt van zes locaties om financieel door te 

rekenen. De selectie is maatwerk, en tracht aan te sluiten bij de behoefte en de parkeervisie van de 

gemeente Groningen.  

Led-verlichte zebrapaden 

Floor Hartveld, Veronique Rietman, Hanneke Koedijk & Marlies Rijkeboer 

Gemeente Groningen is benieuwd naar de invloed van ledverlichting op het gedrag van bestuurders 

omtrent zebrapaden. Daarom heeft de gemeente de SAC gevraagd een vergelijkend onderzoek uit te 

voeren tussen led-verlichte en normale zebrapaden in de stad Groningen. Voor dit onderzoek zijn 

objectieve data en subjectieve data verzameld. Voor de objectieve data is bij vier verschillende led-

verlichte zebrapaden in de stad de gemiddelde snelheid, de remweg en het remgedrag gemeten. Deze 

resultaten zijn afgezet tegen twee referentiezebrapaden (niet led-verlicht) waar dezelfde metingen 

zijn uitgevoerd. Hierbij is zowel gemeten hoe automobilisten zich gedragen wanneer er wel én 

wanneer er niet wordt overgestoken. Ook is er een enquête afgenomen waarin de mening en ervaring 

van gebruikers van het zebrapad binnen verschillende modaliteiten is verzameld. Het resultaat van dit 



 
 

 

Secretarieel Jaarverslag 2018 

 

project is een omgevingsanalyse en een conclusie afkomstig uit de objectieve en subjectieve data 

waarop een aanbeveling en advies is geschreven. 

Aanpak Ring Zuid 

Luuk Meijer, Hanneke Koedijk, Damin Booiman & Tobias Deelstra 

In opdracht van Groningen Bereikbaar verzamelt de SAC Groningen sinds medio 2018 data over de 

verkeersdrukte, de intensiteit en de reistijd op de Zuidelijke Ringweg. De SAC analyseert vervolgens 

deze data, trekt hieruit conclusies. Per analyse worden drie weken in 2017 vergeleken met de 

overeenstemmende drie weken in 2018. Als eindproduct levert de SAC de gegevens die uit de analyse 

voortkomen aan in een PowerPoint. Deze PowerPoint ondersteunt de analysesessies met de 

verschillende partijen die betrokken zijn bij de Aanpak Ring Zuid. Tijdens deze analysesessie worden 

effecten van genomen maatregelen zichtbaar, de informatie die hieruit voortvloeit kan als input 

dienen voor toekomstige te treffen maatregelen.  

Sinds medio 2018 heeft de SAC twee analyses mogen uitvoeren, begin 2019 zal er gestart worden met 

een derde analysesessie.  

sVRI Groningen 

Rogier Meerlo, Luuk Meijer, Hanneke Koedijk & Floor Hartveld  

In opdracht van Groningen Bereikbaar doet de SAC Groningen onderzoek naar het effect van de nieuwe 

slimme Verkeersregelinstallaties (sVRI’s) rond het hoofdstation van Groningen. In 2017 zijn de 

traditionele verkeersregeling installaties vervangen met sVRI’s die in tegenstelling tot het oude 

systeem actief kunnen reageren op verkeersomstandigheden rond het verkeerslicht. Het doel van deze 

nieuwe installaties was het verbeteren van de verkeerstroom binnen Groningen.  

Als eerste is er een database opgebouwd van individuele ritten van alle buslijnen binnen het 

stationsgebied die een sVRI kruisen. Deze database is vervolgens opgeschoond om statistische ruis en 

meetfouten te minimaliseren. Door de waardes per traject tussen 2017 en 2018 te vergelijken kunnen 

we beoordelen of de gemiddelde rijtijd/voorspelbaarheid is verbeterd. Deze resultaten zullen worden 

teruggekoppeld aan Groningen Bereikbaar en de Gemeente Groningen 

Regio Groningen Assen – Werking P+R terreinen 

Hanneke Koedijk, Veronique Rietman & Damin Booiman 

Voor de Regio Groningen Assen (RGA) heeft de SAC Groningen onderzocht wat de huidige werking is 

van de 18 P+R terreinen in de regio Groningen-Assen om zo een duidelijk overzicht te krijgen van de 

P+R terreinen.  

Als eerste is data verzameld over het aantal buslijnen en treinverbindingen, het aantal 

parkeerplaatsen, de aanwezige voorzieningen, de trend in gebruik over de periode 2014-2018, de 

beheerders van de P+R terreinen en de taken van deze beheerders.  

Vervolgens heeft het projectteam op een dinsdagochtend in december alle 18 P+R locaties bezocht 

om een beeld te krijgen van de aanwezige voorzieningen, het aantal parkeerplekken, de 

bezettingsgraad van deze parkeerplekken, het aantal fietsenstallingen, de verbinding met het 
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openbaar vervoer en om te verifiëren of de reeds verzamelde data overeenkwam met de 

werkelijkheid.  

De resultaten van het onderzoek zijn opgeleverd in de vorm van een factsheet waarop de belangrijkste 

bevindingen overzichtelijk gemaakt zijn. Daarnaast is een rapport aangeleverd met de complete 

dataverzameling als ondersteuning van en uitbreiding op de factsheet.  

Busvervoer basisscholen  

Jurgen Jaakke, Hanneke Koedijk & Veronique Rietman 

In opdracht van Groningen Bereikbaar heeft de SAC Groningen onderzocht in hoeverre het haalbaar is 

om een schoolbus vanaf P+R terreinen in Groningen naar de Widar Vrijeschool en naar International 

Primary School GSV te laten rijden. Dit in het kader van het ontlasten van het verkeer tijdens de 

werkzaamheden aan de ring in Groningen.  

Als eerst is een inventarisatie gemaakt van de kosten van een schoolbus op basis van de 

reizigerspotentie, welke erna voor verschillende scenario's is doorgerekend middels een break-even-

analyse. Daarnaast is een enquête verspreid om de deelname bereidheid in kaart te brengen voor 

zowel de schoolbus als voor een carpoolalternatief. Deze resultaten zijn vervolgens teruggekoppeld 

aan de directie van de scholen en aan de ouders van de leerlingen. Tijdens een brainstormsessie met 

de ouders van de leerlingen en uit de enquête bleek dat een groot deel van de ouders open staat voor 

het carpoolalternatief.  
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Activiteitenoverzicht 
 
Januari 
8 januari   Nieuwjaarsborrel Groningen Bereikbaar 
12 januari Cursus ‘Wat is de SAC’ 
12 januari Nieuwjaarsborrel SAC 
25 januari Afspraak met Regio Groningen Assen 
25 januari  Start project: Busvervoer basisscholen 
29 januari Start project: Afvalproblematiek 
 
Februari 
2 februari  Werkmiddag en kennissessie ‘het schrijven van een plan van aanpak’ 
13-22 februari  Enquêteren afvalproblematiek in de Korrewegwijk 
20 februari  Afronding project ‘onderzoek naar mogelijkheden tot het versturen van 
pushberichten’ 
23 februari  SAC aanwezig bij 21ste editie Geopromotion congres 
 
Maart  
4-8 maart  Flyeren mbo scholen Groningen Bereikbaar ‘OV weekkaart inruilen voor E-bike’ 
14 maart  Veronique Rietman & Tobias Deelstra aanwezig bij Gasunie inspiratiesessie omtrent 

aanpak werkzaamheden Ring Zuid. 
28 maart  Werkmiddag verwerking MuConsult-resultaten 
 
April 
Overdracht penningmeesterschap Hessel Engbrenghof naar Veronique Rietman 
6 april   Analysegesprek Afvalproblematiek 
19 april  Start project: RGA Werking P+R 
 
Mei 
2 mei   Bezoek Provincie Fryslân 
2 mei  MKB afronding   
16 mei   Evaluatie Hemelvaartsweekend  
31 mei   Lustrumborrel Pronk 
 
Juni 
Komst nieuwe studentadviseurs Floor Hartman, Damin Booiman, Rogier Meerlo 
21 juni  Bierproeverij SAC 
22 juni  Verkennend gesprek Prolander 
 
Juli 
2 juli  SAC aanwezig bij 50 jaar Planologie  
2 – 6 juli Bezorgen Bereikbaarheidskranten 
6 juli  Implementatie resultaten afvalproblematiek in de Oosterparkwijk 
 
Augustus 
13 augustus  Start project: Analyse zuidelijke ringweg 
15 augustus Werkmiddag eenzame ouderen Roosendaal  
15 augustus  Acquisitiesessie  
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September 
3 september  Jaarlijks diner SAC 
5 september  Start werken aan nieuwe website 
 7 september  Skillsessie deel 1 PEB 
28 september Skillsessie deel 2 PEB 
 
Oktober  
2 oktober Start project: LED verlichte zebrapaden 
9 oktober Start project: Buurtstallingen  
12 oktober  Kennissessie Ondernemerschap Veronique & Hanneke 
12 oktober  Alumni borrel  
15 oktober  Start promotie lustrumevenement 
19 oktober  Launching nieuwe website 
 
November 
14 november  Gesprek locatie Remonstrantse kerk 
14 november  Sketchup kennissessie Jurgen Jaakke & Marlies Rijkeboer  
19 november  Start ‘Slimme VRI’s analyse’ 
23 november  Lustrumevenement  
28 november  Evaluatieoverleg lustrumevenement  
 
December 
Komst nieuwe studentadviseurs Ann Lankhorst, Nils Bruinsma, Tom Kloos en Floor Kortman  
5 december  Acquisitiesessie groene ruimte 
6 december  SAC sinterklaas 
19 december  Photoshop sessie Luuk Meijer & Floor Hartveld 


