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Secretarieel jaarverslag 2019 

Voorwoord 

Beste lezer,  

Voor u ligt het secretarieel jaarverslag 2019 van de Student Advies Commissie Groningen, 
waarin wordt stilgestaan bij de belangrijkste momenten voor onze stichting in het jaar 2019. 
Waar 2018 werd gekenmerkt door hoogtepunten rondom ons lustrum, deed 2019 hier ook 
niet voor onder. Zo gingen we januari in met vier nieuwe studentadviseurs en in september 
hebben we ook Lara Ann van Burgsteden, Max Cornelissen en Sacha Verhulst aan het team 
mogen toevoegen.  

Deze nieuwe studentadviseurs konden meteen aan de slag met een van de vele projecten die 
ons het afgelopen jaar beziggehouden hebben. Binnen ons netwerk hebben we meerdere 
opdrachten succesvol mogen afronden voor de gemeente Groningen, Groningen Bereikbaar, 
het OV-bureau en andere partijen. Op moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd 
aan een vergelijkend onderzoek voor Prolander, die wij het afgelopen jaar als nieuwe 
opdrachtgever aan ons netwerk hebben mogen toevoegen. Een andere nieuwe partij 
waarvoor we dit jaar een opdracht hebben uitgevoerd is de gemeente Assen. Voor hen 
mochten we de bevoorrading in het centrum in beeld brengen en ondersteunen met een 
beleidsanalyse. Een andere grote, uitdagende opdracht kwam vanuit meerdere 
opdrachtgevers uit Leeuwarden. In een gezamenlijke opdracht van Achmea, Rabobank, 
Aegon, Veiligheidsregio Fryslân en de Belastingdienst hebben we het afgelopen jaar de 
logistieke stromen binnen hun bedrijven in kaart gebracht. Het werken voor meerdere 
opdrachtgevende organisaties was nieuw terrein voor ons en heeft naast een mooi 
eindresultaat ook goede leermomenten opgeleverd. 

Naast het werken in teamverband binnen projecten is er het afgelopen jaar ook gewerkt als 
een team in het Friese Heeg, waar ons jaarlijkse teambuildingsweekend plaatsvond. Het 
mooie weer, de goede opzet door de teambuildingsorganisatie en natuurlijk de aanwezigheid 
van (bijna) iedereen hebben er aan bijgedragen dat we met zijn allen een weekend hebben 
kunnen genieten. Die teambuilding hebben we afgelopen jaar ook teruggezien in de 
verschillende acquisitie- en kennissessies die zijn georganiseerd, waarbij vaak in groepjes aan 
een case gewerkt werd. Onder andere sessies over Excel, de omgevingswet, creative thinking 
en de energietransitie zijn het afgelopen jaar voorbijgekomen en hebben bijgedragen aan het 
onderling delen van kennis. Een bijzondere sessie kregen we van Machiel Huizenga en Edwin 
Papjes, die ons een middag kennis hebben bijgebracht over de essentiële onderdelen van een 
offerte en projectmanagement. 
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Tenslotte was 2019 ook het jaar waarin we binnen het bestuur een aantal nieuwe gezichten 
mochten verwelkomen. Tobias Deelstra werd in februari officieel ingehamerd als voorzitter. 
Hij nam dat stokje over van Jesse Zwiers, die na twee jaar voorzitterschap aan de slag is 
gegaan bij Arcadis. In diezelfde periode nam ook Jurgen Jaakke, die een aantal maanden als 
interim-voorzitter met veel enthousiasme de taken van Jesse over heeft genomen, afscheid 
van de SAC. Naast Tobias trad prof. Taede Tillema aan als algemeen bestuurslid vanuit de 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Taede vervangt Terry van Dijk, die het na meer dan 6,5 
jaar deze functie vervuld te hebben, tijd vond voor een nieuw bestuurslid vanuit de faculteit. 
Gezien Terry’s staat van dienst voor de SAC, meer dan genoeg reden voor een mooi 
afscheidsdiner. Hanneke Koedijk heeft vanaf april als interim-penningmeester een aantal 
maanden de taken van Veronique Rietman overgenomen, die op rondreis was in Zuid-
Amerika. Datzelfde verlangen om de wereld te ontdekken deed onze intern coördinator 
Damin Booiman in juli voor een half jaar vertrekken naar Nieuw-Zeeland. Zijn rol is inmiddels 
overgenomen door Marlies Rijkeboer, die op haar beurt haar rol als verantwoordelijke voor de 
media heeft overgedragen aan Floor Hartveld. Naast bestuursleden zoals Terry, Jesse, Jurgen 
en Hanneke hebben we het afgelopen jaar ook afscheid genomen van Ann Lankhorst en 
Simon Krikken. Ook zij hebben beiden een nieuwe uitdaging gevonden. 

Al met al was 2019 dus een leerzaam, vernieuwend en uitdagend jaar met nog meer 
hoogtepunten dan hier kort benoemd zijn. Deze staan beschreven in de aankomende stukken 
van dit secretarieel jaarverslag. We hopen beschreven koers van 2019 ook in 2020 door te 
zetten, met nieuwe samenwerkingen, met leerzame uitdagingen en bovenal met een fijn en 
gemotiveerd team. Veel leesplezier! 

31 Januari 2020, 

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

Tobias Deelstra  

Voorzitter 
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Thematisch overzicht 

Doorstroom studentadviseurs 

Afgelopen jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een aantal van onze collega’s.  
In februari namen wij afscheid van Jurgen. Jurgen was bijna twee jaar werkzaam bij ons als 
studentadviseur. Bovendien maakte Jurgen voor een halfjaar deel uit van het dagelijks 
bestuur als interim-voorzitter. Een taak die Jurgen ontzettend goed vervuld heeft tot ieders 
tevredenheid. Jurgen is na het afronden van de masterstudie Vastgoedkunde bij Twynstra 
Gudde aan het werk gegaan als adviseur Huisvesting & Vastgoed. Daarnaast namen wij in  
september afscheid van onze collega Ann Lankhorst. Zij besloot zich te gaan focussen op haar 
masterstudie Socio-spatial Planning en zij is daarnaast een Honours Master Leadership gaan 
volgen. Bovendien namen wij afscheid van Simon Krikken die besloot zich te gaan focussen op 
zijn masterstudie Environment and Infrastructure Planning. In november namen wij afscheid 
van Hanneke Koedijk. Hanneke was bijna twee jaar bij ons werkzaam. Binnen een groot aantal 
projecten is zij van degelijk belang geweest en bovendien heeft Hanneke nog een half jaar 
deel uitgemaakt van het dagelijkse bestuur als interim penningmeester. Vanaf eind oktober is 
Hanneke bij Royal HaskoningDHV aan het werk gegaan als adviseur MER en planstudies.  

Naast dat wij afscheid hebben genomen van een aantal van onze fijne collega’s, hebben wij 
ook weer nieuwe studentadviseurs mogen verwelkomen. Vanaf september zijn Lara Ann van 
Burgsteden, Max Cornelissen en Sacha Verhulst bij ons komen werken. Lara Ann is na het 
behalen van haar bachelorstudie Technische Planologie de masterstudie Recht & Bestuur 
gaan volgen en specialiseert zich daarbij in het omgevingsrecht. Daarmee brengt zij de 
juridische kennis binnen de SAC tot een nieuw niveau! Max is na het behalen van zijn 
bachelorstudie Sociale Geografie en Planologie de masteropleiding Economic Geography gaan 
volgen. Max is in het bijzonder geïnteresseerd in projecten die om een duurzame oplossing 
vragen. Sacha studeert Technische Planologie en heeft daarnaast al een studentadviesfunctie 
ingevuld binnen het faculteitsbestuur van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Sacha haar 
interesse ligt voornamelijk bij water en adaptiviteit gerelateerde onderwerpen. Kortom, ons 
team is met dit drietal nieuwe collega’s weer een hoop interessante kennis en ambities rijker! 

Lara Ann             Max      Sacha 
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Congressen en symposia 

Ook in 2019 was het SAC-team weer op verschillende congressen en symposia te vinden. Niet 
alleen doen wij door deel te nemen aan dit soort activiteiten nieuwe kennis op over actuele 
ontwikkelingen, maar bovendien biedt het ook de gelegenheid om kennis te maken met 
nieuwe partijen en om ons netwerk uit te breiden.  

Op 8 februari was ons team aanwezig bij het Nationaal Geografisch en Planologisch 
Symposium (NGPS) met als thema ‘Smart Cities’. Tijdens dit symposium werden ons kennis 
bijgebracht over het concept Smart Cities en welke consequenties dit meebrengt voor (de 
inrichting van) steden.  
 

NGPS 2019          Career Day 2019 

Daarnaast waren wij aanwezig op het Geo Promotion Congres ‘Expecting the unexpected’ dat 
plaatsvond op 22 februari. Tijdens dit congres hebben wij in samenwerking met Royal 
HaskoningDHV een workshop gegeven in de vorm van een spel. In deze ‘riskmanagement 
game’ stond het nemen van (risicovolle) beslissingen centraal. Bovendien waren wij op 17 mei 
aanwezig bij de Career Day 2019 van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, waar wij 
opnieuw hebben genoten van interessante sprekers en workshops.  
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Bovendien waren wij op 23 mei aanwezig bij het Regio Groningen-Assen congres 'De kracht 
van regionale samenwerking’. Wij legden tijdens dit congres verslag tijdens verscheidene 
presentaties en inspiratiesessies. Tijdens deze verslaglegging konden wij daarnaast 
meegenieten van de kennis die tijdens deze dag werd  gedeeld.  

Op 17 en 18 juni vond de Europese Conferentie van Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) 
plaats in Groningen. De focus van deze conferentie lag op het ontwikkelen van actieve 
mobiliteit in steden. Ook de SAC mocht haar steentje bijdragen aan dit evenement. Zo konden 
de bezoekers van het evenement, mensen met allerlei verschillende nationaliteiten, bij ons 
terecht voor meer informatie over het evenement. Ook begeleidden wij in het kader van 
actieve mobiliteit verschillende fietsexcursies door de stad. Dat bood een leuke mogelijkheid 
om met mensen uit andere landen kennis uit te wisselen over ontwikkelingen die in andere 
landen plaatsvinden met betrekking tot actieve mobiliteit in steden.  

SUMP 2019 

Op 19 september vond het Regio Groningen-Assen Fietscongres plaats: een onderwerp waar 
wij ons veel mee bezighouden! Naast dat wij kennis opdeden van de ontwikkelingen omtrent 
de fiets waren wij ook aanwezig om verslag te leggen van de workshops.   

Ten slotte leverden wij een bijdrage aan het Let’s Gro Festival, door op 31 oktober een 
workshop te verzorgen.  

Kennissessies 

De studentadviseurs van de SAC brengen elkaar met enige regelmaat wat bij over hun kennis. 
Zo hebben wij in 2019 onder andere weer veel van elkaar mogen leren in zes verschillende 
kennissessies. In de eerste kennissessie van 2019, op 15 februari, brachten Nils en Damin ons 
meer kennis bij over energie. Vanuit beide is er veel interesse in energie en duurzaamheid en 
bovendien volgde Nils een minor Energy. Ook Tom en Veronique deden tijdens hun studie 
kennis op die zij met ons deelden in hun kennissessie over verkeersmodellen en 
verkeerspsychologie. Floor (Kortman) en Ann brachten ons op 30 april meer kennis bij over 
LinkedIn en het opstellen van een motivatiebrief en CV. Zo deed Ann al eens eerder uitgebreid 
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kennis op over deze onderwerpen in haar eerdere baan als Student Career Advisor aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Ook gebaseerd op kennis die was opgedaan tijdens het studeren, 
hielden Tobias en Rogier op 2 juli een Excel-kennissessie. Op 25 september leerden Sacha en 
Marlies ons out of the box te denken in hun kennissessie over Creative Thinking. De laatste 
kennissessie van het jaar werd gehouden door Lara Ann en Luuk. Deze kennissessie ging over 
de omgevingswet. Als planologen in spe is dat natuurlijk een ontzettend actueel onderwerp. 
En van wie kan je dat nou beter leren dan van Lara Ann, die zich nota bene tijdens haar 
masterstudie specialiseert in het omgevingsrecht!  

Naast dat de SAC studentadviseurs elkaar onderling wat bijbrengen over hun kennis, brengen 
ook externe personen ons af en toe wat meer van hun expertise bij. Zo werden wij op 11 
januari voor een bedrijfsbezoek ontvangen bij Royal HaskoningDHV. Tijdens deze dag deelden 
alumni SAC’ers Jasper Homrighausen en Fabian Kruipers, beide werkzaam bij Royal 
HoskoningDHV, hun ervaring over werken (bij Royal HaskoningDHV). Daarnaast werd ons 
tijdens deze dag meer bijgebracht in een sessie over watermanagement en in een sessie over 
netwerken en acquisitie. Kortom, een uitermate leerzame dag! 

Daarnaast werden wij op 18 oktober door Machiel Huizenga en Edwin Papjes in het 
provinciehuis ontvangen voor een ontzettend leerzame expertsessie. Onderwerpen die aan 
bod kwamen waren onder andere het schrijven van een goed plan van aanpak en offerte en 
gespreksvoering met opdrachtgevers. 
 

Bedrijfsbezoek Royal HaskoningDHV               Expertsessie Machiel Huizenga en Edwin Papjes 
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Sportactiviteiten 

Naast het werken en studeren maakt het SAC-team ook graag tijd vrij voor sportieve 
activiteiten. Zo deden wij op 31 mei mee aan The Green Trail: een hardloopevenement waarbij 
de deelnemers kennis maken met duurzaamheidsprojecten in Groningen en Hoogkerk. Niet 
alleen gezond, maar ook nog eens leerzaam!  
 
Bovendien namen wij samen met Groningen Bereikbaar deel aan het voetbaltoernooi van de 
Gemeente Groningen op 13 september. Een leuk moment om het team van Groningen 
Bereikbaar ook eens op een ander moment te zien dan op kantoor. Naast dat wij ons 
voetbaltalent konden laten zien, was het een leuke manier om samen het weekend te 
beginnen! 

Op 20 september vond de derde editie van de Campus Trail op het Zernikecampus plaats. Dit 
hardloopevenement staat in het teken van het (her)ontdekken van nieuwe en vertrouwde 
gebouwen op de campus. Het parcours ging dwars door verschillende sportfaciliteiten, 
bedrijven, laboratoria en onderwijsinstellingen heen. Zo ontdek je nog eens wat! 

The Green Trail                 Voetbaltoernooi Gemeente Groningen    

De Campus Trail 
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Teambuildingsweekend 

In het weekend van 21 tot en met 23 juni is het SAC-team op jaarlijks teambuildingsweekend 
geweest, met dit jaar als bestemming het mooie Heeg in Friesland. Het weekend bestond uit 
allerlei verschillende activiteiten met als doel de band in de groep te versterken en elkaar 
beter te leren kennen. Op de zondag hebben wij van onze collega’s Hanneke en Floor 
(Kortman) een les zeilen gehad op het Heegermeer. Daarbij hadden wij ook nog eens het 
geluk dat het ontzettend goed weer was! 

Het teambuildingsweekend in Heeg 

Publiciteit 
De SAC verscheen in 2019 in het winternummer van het blad de Vogelvrije Fietser van de 
Fietsersbond. Met enige regelmaat is de SAC betrokken bij projecten waarbinnen de fietser 
centraal staat. Vanwege de kennis die wij binnen deze projecten hebben opgedaan over 
fietsers en hun gedrag, mochten de SAC’ers Marlies en Floor (Hartveld) de SAC 
vertegenwoordigen in een interview voor de Fietsersbond over fietsgedrag in de stad 
Groningen. Dat resulteerde niet alleen in een leuk artikel in het blad, bovendien haalden de 
SAC’ers ook nog de voorpagina van het blad! 
 

Het blad de Vogelvrije Fietser van de Fietsersbond 
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Projecten 

Traffic insight 
Hanneke Koedijk, Damin Booiman, Luuk Meijer, Marlies Rijkeboer, Tobias Deelstra & Tom Kloos 

Gedurende 2019 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 zomerstremming van de zuidelijke ring/N7 op reistijden en verkeersintensiteiten in 
beeld gebracht en vergeleken met dezelfde periode in 2018. Ook is in 2019 begonnen met het 
analyseren op kwartaalbasis. Deze analyses bestaan uit een vergelijking van de aanwezige 
verkeersdata van het kwartaal in 2019 met het zelfde kwartaal in 2018. De input die 
voortkomt uit onze analyses wordt gebruikt in kwartaalverslagen aan de Stuurgroep 
Groningen Bereikbaar. Ook in 2020 blijven we als SAC Groningen de verkeersontwikkelingen 
rondom Groningen voor Groningen Bereikbaar analyseren. 

Quickscan 
Veronique Rietman & 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 enquêteresultaten 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 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. 

Onderwijsaanpak 
Luuk Meijer, Damin Booiman, Nils Bruinsma & Rogier van Meerlo 

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 analysemethodes om zo samen 
een representatief onderzoek te creëren. Al sinds 2018 houdt de SAC zich bezig met 
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experimenten en onderzoeken met betrekking tot de onderwijsaanpak. In 2019 bestond de 
Onderwijsaanpak 5 jaar. Dit is aanleiding geweest om terug te kijken en te evalueren. De SAC 
heeft zich beziggehouden met deze evaluatie door interviews af te nemen met alle 
stakeholders: Wat is goed gegaan de afgelopen 5 jaar? Waar moet meer op worden ingezet? 
Wat zijn de uitdagingen voor de volgende 5 jaar? Deze interviews hebben geleid tot een 
boekje waarin op verschillende aspecten binnen de onderwijsaanpak wordt geëvalueerd. 
Deze is ook gepresenteerd aan alle stakeholders van dit initiatief tijdens de interactieve 
themaochtend. Deze sessie heeft geleid tot een set aan afspraken voor de volgende 5 jaar! 

Analyse Groninger ringwegen 
Hanneke Koedijk, Damin Booiman, Luuk Meijer & Tom Kloos 

De SAC Groningen voert sinds medio 2018 analyses uit op de ringweg in Groningen. Hierbij 
verzamelt de SAC data over verkeersdrukte, intensiteiten en de reistijd op de ringweg. De SAC 
analyseert vervolgens deze data en trekt hieruit conclusies. Tot dusver zijn er analyses 
uitgevoerd op de zuidelijke ringweg en de westelijke ringweg. Vaak presenteert de SAC deze 
analyses in analysesessies met verschillende partijen die die zich bezighouden met de 
ontwikkeling en het beheer van het verkeersnetwerk rondom Groningen.. Tijdens deze 
analysesessies worden effecten van genomen maatregelen zichtbaar; de informatie die 
hieruit voortvloeit kan als input dienen voor toekomstige te treffen maatregelen. 

sVRI-systeemanalyse 
Rogier van Meerlo, Floor Hartveld, Hanneke Koedijk & Luuk Meijer 

Het stationsgebied is een centraal knooppunt binnen de stad Groningen. Als het verkeer 
soepel door dit gebied kan, zal het de reistijden van veel reizigers aanzienlijk positief 
beïnvloeden. De voorgaande verkeersregelinstallaties (VRI) die in dit gebied stonden waren 
verouderd en niet in staat om slim te reageren op de verkeersstromen. De gemeente 
Groningen heeft daarom geïnvesteerd in een nieuwe slimme VRI’s die actief kunnen reageren 
op verkeersstromen. Om te testen of deze installaties een positieve invloed hebben gehad op 
de reistijd zijn de reistijden van voor de plaatsing statistisch vergeleken met de tijden na de 
plaatsing. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat reistijden zijn verschoven en dat 
daarmee de kruispunten in staat zijn meer verkeer te verwerken met vergelijkbare reistijden. 

Led-verlichte zebrapaden 
Floor Hartveld, Hanneke Koedijk, Marlies Rijkeboer & Veronique Rietman 

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 
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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 project is een omgevingsanalyse en een conclusie afkomstig uit de objectieve en 
subjectieve data waarop een aanbeveling en advies is geschreven. 

Haalbaarheidsonderzoek buurtstallingen 
Jurgen Jaakke, Luuk Meijer & Rogier van 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.  

Werking P+R-terreinen 
Hanneke Koedijk, Damin Booiman & Veronique Rietman 

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 openbaar vervoer en om te verifiëren of de reeds verzamelde data 
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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. 

Fietsparkeerproblematiek 
Floor Hartveld, Ann Lankhorst, Nils Bruinsma, & Tobias Deelstra 

Door het grote aantal fietsen in de binnenstad van Groningen ontstaan er voor de Gemeente  
Groningen complexe vraagstukken, waaronder het fietsparkeren onder het Groningse 
uitgaanspubliek.  De SAC is daarom gevraagd om onderzoek te verrichten naar manieren 
waarop de gemeente het parkeergedrag van fietsers in positieve richting kan beïnvloeden. 
Voor dit onderzoek is er allereerst een inventarisatie gedaan van fietsstallingsmaatregelen in 
vijf vergelijkbare steden. Daarnaast is er een literatuuronderzoek gedaan naar factoren die 
invloed hebben op het fietsparkeergedrag en er zijn interviews gehouden met academici van 
de Rijksuniversiteit Groningen en met fietsstewards. Als laatste is er een enquête afgenomen 
onder het Groningse uitgaanspubliek, om het huidige gedrag van het uitgaanspubliek en de 
mogelijke effectiviteit van eventuele maatregelen vast te stellen. Het eindproduct is een 
rapport waarin de SAC de Gemeente Groningen adviseert over manieren waarop de 
gemeente  het gedrag van het uitgaanspubliek kan beïnvloeden en hoe zij  de 
fietsparkeerproblematiek kan aanpakken. 

Ambulanceonderzoek 
Marlies Rijkeboer & Floor Kortman 

In opdracht van Groningen Bereikbaar doet de SAC Groningen onderzoek naar de doorstroom 
van ambulances en bussen in de stad Groningen. Het vermoeden bestaat dat de doorstroom 
wordt belemmerd doordat de ‘prioriteitsknop’, waarmee ambulances en/of bussen voorrang 
krijgen op groen licht, niet altijd op dezelfde wijze wordt gebruikt. De prioriteitsknop dient in 
het geval van ambulances alleen in te worden gezet bij spoed of geleidend vervoer. Begin 
2017 is er een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd, waarmee de uitkomsten van dit onderzoek 
kunnen worden vergeleken. Om een juist beeld te verkrijgen van de ambulance- en 
busdoorstroom, observeert de SAC de doorstroom bij twee kruispunten; Damsterdiep met 
Europaweg en Sontweg met Europaweg. De verzamelde data verkregen vanuit deze 
uitgevoerde observaties, resulteert in een inventarisatiedocument. Nadat de data uit dit 
document is gecodeerd door Ambulancezorg Groningen, kan de analyse worden uitgevoerd. 
Het eindproduct wordt een kort en bondig analyserapport opgeleverd die de huidige situatie 
vergelijkt met de situatie van 2017.*

* Vanwege een vertraging in het dataproces, is slechts fase 1 (dataverzameling) in 2019 gerealiseerd. 
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Verduurzamen binnenstedelijke logistiek 
Floor Kortman, Damin Booiman, Hanneke Koedijk, Luuk Meijer & Tom Kloos  

De SAC Groningen is bezig geweest met het in kaart brengen van de logistieke stromen van 
vijf bedrijven gelegen aan het stationsgebied in Leeuwarden (te weten: Achmea, 
Veiligheidsregio Fryslân, Aegon, Rabobank en de Belastingdienst). Het uiteindelijke doel 
hiervan was een samenwerking opzetten tussen deze bedrijven om  zo het aantal 
vervoersbewegingen te reduceren en te kijken waar kansen liggen op het gebied van 
verduurzaming van de binnenstedelijke logistiek. De SAC Groningen heeft dit onderzoek aan 
de hand van een aantal stappen uitgevoerd. Allereerst is er per bedrijf een algemeen 
overzicht opgevraagd van hun leveranciers. Vervolgens is er gekeken naar voorgaand 
onderzoek op dit gebied, waarvan geleerd kan worden. Per bedrijf zijn poortregistraties 
opgezet en interviews afgenomen. Tot slot is alle data met elkaar vergeleken en heeft de SAC 
Groningen een passend advies kunnen schrijven. Hier zijn twee oplossingsrichtingen uit naar 
voren gekomen, zijnde het creëren van een facilitaire hub en het bundelen van de 
afvalstromen van de vijf bedrijven. Hier gaan de deelnemende partijen nu mee verder. 

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 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.  

Potentieanalyse 
Tobias Deelstra & Marlies Rijkeboer 

In opdracht van Groningen Bereikbaar voert de SAC Groningen een potentieanalyse naar 
verschillende vervoerswijzen in zes clustergebieden in Groningen. Op basis van enquêtedata 
is de potentie van werknemers van verschillende bedrijven geanalyseerd met betrekking tot 
het gebruik van het OV, P+R, fiets, E-Bike en speed pedelec. Binnen deze enquêtedata zijn wel 
80 verschillende bedrijven te onderscheiden. Om een goed beeld te krijgen van de potentie 
voor bepaalde vervoerswijzen per deelgebied in Groningen, worden deze bedrijven geclusterd 
in Excel. Vervolgens heeft de SAC met behulp van ArcGIS de data geanalyseerd. Het 
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eindproduct is een overzicht van werknemers die momenteel met de auto gaan en potentieel 
best eens vaker met het het ov, via een P+R, met de fiets of E-bike of een speed-pedelec naar 
het werk zouden kunnen reizen! 

Bevoorradingsprofiel Assen 
Tom Kloos, Max Cornelissen, Simon Krikken & Tobias Deelstra 

Om een gezonder en aantrekkelijker klimaat te creëren in de binnenstad van Assen, heeft de 
gemeente Assen de ambitie vanaf 2025 haar binnenstad emissieloos te bevoorraden. Om een 
duidelijk beeld te verkrijgen van de huidige situatie in de binnenstad, heeft de SAC onderzoek 
gedaan naar de vervoersbewegingen omtrent de bevoorrading van de Asser binnenstad.

Studentadviseurs hebben op verschillende momenten en op verschillende plekken in de 
binnenstad geobserveerd welke bedrijven er leveren, hoe vaak deze bedrijven bevoorraden 
en in hoeverre de venstertijden nageleefd worden. Ook is er onderzoek gedaan naar hoe 
Leeuwarden, Emmen en Groningen omgaan met het stimuleren van duurzaam bevoorraden 
en het handhaven van de venstertijden. Dit onderzoek zal het college van Assen helpen om te 
werken naar een emissieloze bevoorrading van de binnenstad in 2025. 

Analyse Martini Trade Park 
Marlies Rijkeboer, Max Cornelissen & Rogier Meerlo 

Om het gebied van Martini Trade Park voor de toekomst te ontwikkelen is het noodzakelijk 
een gebiedsvisie op te stellen. Deze gebiedsvisie moet ervoor zorgen dat het gebied rond en 
tussen de Martini Plaza en het Martini Trade Park zich weer zal ontwikkelen tot een 
aantrekkelijk gebied dat uitnodigt om er te werken of recreëren. De SAC doet ten behoeve van 
deze gebiedsvisie onderzoek naar de mogelijkheden en potentie voor deze duurzamere vorm 
van mobiliteit onder de werknemers van het bedrijventerrein. Om de potentie op het gebied 
van duurzamere vormen van mobiliteit te kunnen peilen, moet eerst de huidige situatie 
worden geschetst. Om dit te bewerkstelligen zal een enquête worden ontwikkeld en de 
resulterende data worden geanalyseerd. De enquêteresultaten geven met name inzicht in 
vervoersstromen, voorkeuren en ontwikkelingspotenties van het gebied Martini Trade Park. 
Aan de hand van de enquêteresultaten worden de verschillende gegevens over het reisgedrag 
van werknemers schematisch weergegeven. Ook wordt respondenten bijvoorbeeld gevraagd 
naar voorwaarden om met de fiets (in plaats van de met de auto) naar het werk te gaan. 
Hiermee kan de motivatie om in het vervolg met de fiets te gaan, worden ingeschat. Als 
eindproduct ontstaan factsheets gebaseerd op de Quickscan waarin duidelijk wordt wat de 
huidige mobiliteitssituatie is en hoe werknemers kunnen worden gestimuleerd hierin 
duurzamere keuzes te maken. 
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Toegankelijkheidsprioritering 
Floor Kortman & Sacha Verhulst 

In 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking 
getreden naar aanleiding van de dagelijkse confrontaties die mensen met een handicap 
dagelijks tegenkomen. Middels dit verdrag wordt bevestigd dat mensen met een handicap 
dezelfde mensenrechten hebben als mensen zonder handicap en dat de overheid verplicht is 
om dit te waarborgen. Dit geldt ook voor de Gemeente Groningen. De SAC Groningen is 
daarom ingeschakeld om te inventariseren welke knelpunten er spelen binnen de gemeente. 
Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de gemeente en de werkgroep toegankelijkheid. 

De knelpunten die uit deze gesprekken naar voren zijn gekomen zijn ingedeeld in categorieën. 
Vervolgens is er een overzicht gemaakt van welke knelpunten al worden opgepakt en bij welke 
knelpunten dit nog niet het geval is. Dit is uitgewerkt in een rapport welke beschikbaar wordt 
gesteld aan de Gemeente Groningen. 

OV-wegennetanalyse 
Tobias Deelstra & Rogier Meerlo 

In opdracht van de gemeente Groningen en het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de SAC 
Groningen gekeken naar de weglengte waarover OV-lijnen rijden in de gemeente Groningen. 
Hierbij is gewerkt met GIS-software. Daarnaast is binnen de analyse ook gekeken naar de 
verschillen in weglengte tussen de dienstregelingen van 2008 en 2019. Uiteindelijk zijn een 
kaart en een tabel opgeleverd welke de gemeente en het OV-bureau hebben gebruikt als 
input voor een presentatie op het CVS-congres in Gouda.

Parkeerproblematiek 
Veronique Rietman & Luuk Meijer 

De SAC is door de gemeente Groningen gevraagd om te ondersteunen bij verschillende 
activiteiten omtrent parkeermaatregelen die getroffen worden in de Indische Buurt. Binnen 
dit project heeft de SAC een aantal interne overleggen van de gemeente bijgewoond en 
samen met de gemeente een buurtbewonerssessie in de wijk zelf begeleid. Een erg leerzame 
ervaring om als planoloog (in spe) op deze manier van dichtbij mee te krijgen wat er speelt in 
een wijk! 
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Activiteitenoverzicht 

Januari 
7 januari Nieuwjaarsborrel Groningen Bereikbaar 
11 januari Bedrijfsbezoek Royal HaskoningDHV 
16 januari Acquisitiesessie 

Februari 
7 februari Bestuursvergadering 
15 februari Kennissessie: energie 
19 februari Einde project: Analyse zuidelijke ringweg 
26 februari Oratie Taede Tillema 
27 februari Maandelijkse SAC-borrel 

Maart 
1 maart Acquisitiesessie 
11 maart Aanwezig bij planologielezing Kajsa Ollongren 
14 maart Einde project: Led-verlichte zebrapaden (eindgesprek) 
15 maart Einde project: Haalbaarheidsonderzoek buurtstallingen 
15 maart Kennissessie: Verkeersmodellen en verkeerspsychologie 
21 maart Einde project: P+R-terreinen (presentatie rapport) 
21 maart Einde project: SVRI systeem analyse (presentatie rapport) 
27 maart Maandelijkse SAC-borrel 
30 maart Postcodeanalyse uitgevoerd 
31 maart Einde project: Werking P+R-locaties 

April 
6 april  Postcodeanalyse uitgevoerd 
11-12 april Aanwezig bij de Inhouse-tour van Ibn Batutta 
14 april Aanwezig bij de Urban Trail 
15 april 10-minuten gesprekken 
17-18 april Groningen Bereikbaar-krant rondbrengen 
18 april Bestuursvergadering 
18 april Alumni-borrel 
25 april SAC-fotomoment 
28 april Helpen tijdens de ‘Kom-op-de-fiets’-actie bij Donar 
30 april Kennissessie: Opstellen motivatiebrief en CV en LinkedIn 
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Mei 
23 mei  RGA congres: 'De kracht van regionale samenwerking’ 
28 mei  Einde project: Analyse Westelijke Ringweg 
28 mei  Maandelijkse SAC-borrel 
31 mei  Aanwezig bij The Green Trail 

Juni 
6 juni  Einde project: Onderwijsaanpak 
27-18 juni Geholpen op het SUMP-congres 
21-22-23 juni SAC-teambuildingsweekend 
28 juni  Einde project: Verduurzamen binnenstedelijke logistiek 

Juli 
1 juli  Start project: Uitvoeringsvergelijking Prolander 
2 juli   Kennissessie: Excel 
3-4-5 juli Groningen Bereikbaar-krant rondbrengen 
16 juli  Einde project: Fietsparkeren 

Augustus 

September 
4 sept.  Einde project: Potentieanalyse 
5 sept.  Start project: Bevoorradingsprofiel Assen 
6 sept.  SAC-diner 
13 sept. Aanwezig bij voetbaltoernooi Gemeente Groningen 
16 sept. Start project: Parkeerproblematiek 
19 sept. Aanwezig bij Young Talent Event 
20 sept. Aanwezig bij de Campus Trail 
25 sept.  Kennissessie: Creative Thinking 
30 sept. Start project: Analyse Martini Trade Park 

Oktober 
5 oktober Begeleiden fietsexcursie Oostenrijkse bezoekers in Groningen 
7 oktober Start project: Toegankelijkheidsprioritering 
7 oktober Enquête startersonderzoek online 
10 oktober Maandelijkse SAC-borrel 
17 oktober Begeleiding bij Rijkuniversiteit Groningen vak ‘Mobility & Infrastructure Planning’ 
18 oktober Expertsessie: Machiel Huizenga & Edwin Papjes 
31 oktober Verzorging workshop tijdens Let’s Gro Festival 
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November 
1 nov.   Bestuursvergadering 
5-6-7 nov. Groningen Bereikbaar-krant rondbrengen 
19 nov.  Einde project: OV-wegennetvergelijking 
20 nov. Kennissessie: Omgevingswet 
26 nov. Maandelijkse SAC-borrel 

December 
5 dec.   Sinterklaasavond 
18 dec. Einde project: Bevoorradingsprofiel Assen 
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