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Voorwoord  
Beste lezer, 

Ook het jaar 2022 is er een die ons nog even bij zal blijven. Helaas zijn we dit jaar begonnen in een 
lockdown en zijn we hier op de valreep ook in geëindigd. Veel online en thuiswerken was gedurende 
het grootste deel van het jaar het devies. Dit was niet altijd even makkelijk, zeker niet voor de 
studentadviseurs die zich eind 2021 bij ons aansloten en zo de eerste maanden hebben doorgebracht 
zonder elkaar fysiek te zien. Desondanks durf ik wel te zeggen dat 2021 voor iedereen een heel 
leerzaam jaar is geweest, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Ook is er extra genoten van de 
momenten die, tussen de lockdowns en het thuiswerken door, wel fysiek door konden gaan met als 
hoogtepunten het teambuildingsweekend in Cuijk en het bedrijfsbezoek aan TwynstraGudde in 
Amersfoort. 

Ook dit jaar hebben we weer vele interessante en leerzame projecten mogen uitvoeren. De 
doorlopende projecten in opdracht van Groningen Bereikbaar: TrafficInsight, de onderwijsaanpak en 
de ondersteuning van hive.mobility, hebben wederom voor een stabiele basis gezorgd.  
Daarnaast hebben we de Quickscan dit jaar voor zowel het Alfa-College als het Martini Ziekenhuis 
uitgevoerd en mochten we ons wederom verdiepen in stadslogistiek, een thema waar de SAC zich als 
een vis in het water voelt. Het oplossen van mobiliteitsvraagstukken zit nog altijd in het de genen van 
de SAC. Het is dan ook niet gek dat het grootste project dat in 2021 is uitgevoerd met mobiliteit te 
maken had. Onder de leiding van vertrekkend voorzitter Tobias Deelstra, heeft de gehele SAC zich in 
opdracht van Groningen Bereikbaar ingezet voor de analyse van de ‘hemelvaartstremming’ rondom 
het Groningse hoofdstation. Deze projecten laten zien dat we ondanks de coronaperikelen van 2021 
gewoon door zijn blijven gaan met de dingen waar we goed in zijn. Daarnaast hebben we dit jaar ook 
nieuwe thema’s aangegrepen. We hebben bijvoorbeeld ons steentje bijgedragen aan de 
energietransitie door waterstofbeleidsstukken te analyseren voor Neroa. Ook hebben we een 
potentieanalyse voor de opwek van zonne-energie boven parkeerplaatsen uitgevoerd voor 
Solarfields. Op het gebied van milieu hebben we in samenwerking met de RUG 99 edities van het 
MER-nieuws geanalyseerd om te ontdekken wat hier door de jaren heen de dominante trends zijn 
geweest. 

Naast alle ervaringen die deze projecten ons hebben opgeleverd, hebben we dit jaar ook weer vele 
andere activiteiten ondernomen. We begonnen dit jaar met een ExSACt sessie, samen met onze 
alumni. Aaneensluitend volgde hierop een online borrel. Helaas was het vanwege de coronasituatie, 
zeker de eerste helft van het jaar, niet mogelijk om als groep fysiek dingen te ondernemen. Activiteiten 
met de hele groep vonden daarom altijd online plaats. Zeker voor onze maandelijkse borrels was deze 
opzet niet ideaal, maar ondanks de obstakels hebben we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat het 
altijd gezellig was. Dat zaken op afstand moesten heeft ons er niet van weerhouden om dingen op te 
pakken. Zo hebben we in maart met zijn allen nagedacht over waar we in 2021 aan willen werken als 
SAC en hebben we dit vastgelegd in ons strategische beleid voor 2021. Een mooie nieuwe stap in de 
ontwikkeling van de SAC en iets waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Eén van de dingen waar 
we het in de sessie rondom de toekomst van de SAC over eens waren, is dat de SAC onder andere 
fungeert als springplank voor onze toekomstige carrières. Een mooie kwaliteit. Om dit extra tot uiting 
te laten komen hebben we in juni een ‘SAC-masterclass’ georganiseerd. Hier hebben we vier alumni 
uitgenodigd om te vertellen over hun huidige baan en hoe hun ervaringen bij de SAC hen geholpen 
hebben, toen ze begonnen met werken.  
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Na een mooie zomer was het tijd voor ons jaarlijkse teambuildingsweekend. We hadden, net als vorig 
jaar, geluk met de situatie rondom corona. Met een kanotocht, een stadstour door Nijmegen en een 
fietstocht op de Veluwe hebben we ons in een heerlijk nazomerweekend van onze sportieve kant laten 
zien. Daaropvolgend hebben we in november een leerzaam bedrijfsbezoek gehad bij TwynstraGudde 
in Amersfoort. Onder leiding van alumni Jurgen Jaakke en Jesse Wermelink hebben we geleerd wat 
ons in de toekomst te wachten staat, maar hebben we ook de kans gekregen om te reflecteren op onze 
huidige werkzaamheden. 

Het afgelopen jaar hebben we wederom een aantal nieuwe studentadviseurs mogen verwelkomen in 
ons team. In oktober hebben Jona de Graaf, Job Elzinga, Victor Veldhuis, Hanne Punt en Menke Ubbens 
ons team versterkt. Zij hebben de gaten opgevuld van een aantal vaste – maar afscheidnemende – 
waarden van de SAC. Zo is Tom Kloos vertrokken naar Duitsland om daar stage te lopen en zijn 
masterscriptie af te ronden en heeft Max Cornellissen Groningen verlaten voor een mooie functie bij 
de gemeente Enschede. Eline Vrancken heeft haar pijlen gericht op een nieuwe uitdaging op het gebied 
van coaching, en Lara Ann van Burgsteden is eind 2021 vertrokken naar Amsterdam, om zich te 
focussen op de afronding van haar master Real Estate studies. Ook Marlies Rijkeboer heeft in 
december 2021 na vier jaar de SAC verlaten voor een managementfunctie bij de Century Autogroep. 
Bij Marlies haar vertrek heeft ze haar intern coördinatortaken overgedragen aan de nieuwe intern 
coördinator: Daphne Dontje. Als laatste heeft voorzitter Tobias Deelstra in de zomer de SAC ingeruild 
voor een fulltimebaan bij Arcadis in Amersfoort. Hij heeft zijn voorzitterschap overgedragen aan Nils 
Bruinsma. 

Waar we hoopten dat 2021 een heel ander jaar zou worden dan 2020, met veel fysieke activiteiten, is 
dit helaas geen werkelijkheid geworden. Dat corona een impact heeft gehad op iedereen staat buiten 
kijf. Daarentegen kunnen we wel stellen dat de SAC en haar team veerkrachtig is gebleken. De corona 
toestanden waren in dat opzicht een grote test voor hoe de SAC zich aan kan passen aan nieuwe en 
veranderende omstandigheden. Voor die test zijn we, mijns inziens, met vlag en wimpel geslaagd en 
daarmee zijn we klaar voor een mooi 2022. Op de volgende pagina’s kunt u lezen waarom. 

Veel leesplezier gewenst! 

31 januari 2022, 

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

Nils Bruinsma 
Voorzitter 
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Thematisch overzicht 

Doorstroom studentadviseurs 
Afscheid studentadviseurs 
Dit jaar hebben zes studentadviseurs hun tijd bij de SAC Groningen afgesloten om te beginnen aan een 
nieuw hoofdstuk in hun loopbaan. In maart is Max Cornelissen begonnen aan een nieuwe uitdaging als 
junior adviseur ruimtelijke economie bij de gemeente Enschede. Tijdens de ruim anderhalf jaar dat hij 
werkzaam was bij de SAC Groningen heeft hij ontdekt dat zijn passie ligt binnen de logistiek. Naast het 
leiden van meerdere logistieke projecten hielp hij ook mee met het organiseren van de sociale 
activiteiten binnen ons team. In april namen we ook afscheid Tom Kloos. Naast het doen van veel 
verschillende projecten, zoals het project ‘Relaxt fietsnetwerk’ voor de gemeente Groningen waar hij 
ook projectleider was, beheerde hij ook de mediakanalen van de SAC. Tom heeft Groningen 
ingewisseld voor het Duitse Hamburg, waar hij is begonnen aan een stage bij Orange Edge, een bureau 
voor geïntegreerde stads- en verkeersplanning. Na ruim drie jaar verliet in juni ook Tobias de SAC. Onze 
mobiliteitsfanaat heeft tijdens zijn tijd bij de SAC met veel enthousiasme en gedrevenheid gewerkt aan 
veel verschillende projecten. Naast zijn rol als studentadviseur en projectleider maakte hij als 
voorzitter ook deel uit van het bestuur van de SAC. In november is hij begonnen aan zijn nieuwe baan 
als junior adviseur mobiliteit bij Arcadis. In oktober was het voor Eline tijd voor een nieuwe uitdaging. 
Na het afronden van haar bachelor Human Geography & Planning en het afronden van het project 
‘Analyse venstertijden Groningen’, besloot zij een nieuw vakgebied te ontdekken door te beginnen 
met de opleiding ‘NLP Coach Practitioner’. In november heeft Lara Ann van Burgsteden na tweeënhalf 
jaar werkzaam te zijn geweest bij de SAC, Groningen ingewisseld voor de Randstad. Alle door haar 
opgedane kennis op het gebied van advies en consultancy mag zij in februari gaan inzetten bij haar 
nieuwe uitdaging in Amsterdam. Op de valreep van 2021 namen wij na vier jaar afscheid van onze 
intern coördinator Marlies Rijkeboer. Zij kreeg door het SAC-netwerk de kans om haar laatste 
studiejaar te combineren met een Management Traineeship bij Century Autogroep. Daar zet zij haar 
kennis over mobiliteit in om Century verder ontwikkelen als (duurzaam) mobiliteitsbedrijf.  

Komst nieuwe studentadviseurs 
In oktober hebben vijf nieuwe en vooral enthousiaste studentadviseurs hun intrede gemaakt in het 
team. Victor Veldhuis en Menke Ubbens, 2e en 3e jaars Spatial Planning & Design studenten, en Jona 
de Graaf en Job Elzinga, beide 2e jaars Human Geography & Planning studenten, hebben zich als 
bachelorstudenten aangesloten bij de SAC. Als laatste heeft Hanne Punt, masterstudent Society, 
Sustainability & Planning, met haar enthousiasme ook het team van de SAC komen versterkt. 

  

VICTOR VELDHUIS           MENKE UBBENS            JONA DE GRAAF           JOB ELZINGA                HANNE PUNT 

JACKO KORPORAAL CHEYENNE RASKEYN 
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Sessie over strategisch beleid 
Het doel van het strategisch beleid van de SAC Groningen is om de huidige visie en missie te 
concretiseren. Tijdens een sessie in het begin van het jaar hebben alle studentadviseurs samen 
gebrainstormd over de huidige en toekomstige doelen van de SAC. Hier hebben we het onder andere 
gehad over het uitbreiden van de onderwerpen waar de SAC zich voornamelijk mee bezig houdt.  

SAC-loopbaanoriëntatiesessie 
 

In juni werd de eerste SAC-loopbaanoriëntatiesessie gehouden, waarbij SAC-alumni een (online) 
workshop organiseerden over het bedrijf waar zij momenteel werkzaam zijn. Naast de workshops was 
er ruimte om vragen te stellen over zowel de verschillende bedrijven en functies van de alumni, maar 

ook over hun persoonlijke loopbanen. Tijdens 
deze eerste loopbaanoriëntatiesessie zijn wij 
meer te weten gekomen over de 
overheidsinstantie provincie Friesland, maar ook 
over de commerciële bedrijven Royal 
HaskoningDHV, Mobycon en Geon. Het was een 
leuke en leerzame middag en in samenwerking 
met andere SAC-alumni zal deze wellicht vaker 
georganiseerd worden.  

Expertsessie Omgevingshuis 
Op 25 juni reisde de SAC af naar Heerenveen voor een ochtend bij het 
Omgevingshuis. Het Omgevingshuis helpt particulieren bedrijven en 
overheden bij het indienen, beoordelen en behandelen van 
vergunningsaanvragen voor onder meer werkzaamheden binnen het 
ruimtelijke domein. De SAC kreeg tijdens deze dag uitleg over de 
werkzaamheden van het Omgevingshuis en volgde een informatieve 
sessie over de nieuwe Omgevingswet.  

Teambuildingsweekend 8-10 oktober 
In het weekend van 8 tot en met 10 oktober was het weer tijd voor het jaarlijkse SAC-
teambuildingsweekend. Tijdens dit weekend verbleven we in de regio Nijmegen – Linden, waar we van 

vele sociale, maar ook informatieve activiteiten 
hebben mogen genieten. Zo gingen we onder meer 
kanoën op de Kraaijenbergse Plassen en legden we 
op de fiets een planologische tour door Nijmegen af. 
Verder was geen heuvel ons te veel en hebben wij 
nog een middag gefietst en gewandeld op de 
Veluwezoom. In duo’s hebben we onze mooiste en 
gekste outfits samengesteld voor een gezellige 
bonte avond.  

Congressen en symposia  
Op 5 maart was de SAC aanwezig bij het Geo 

Promotion congres. Ondanks dat het congres online plaatsvond, hebben we kunnen luisteren naar 
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interessante sprekers en hebben we nieuwe kennis opgedaan over de digitalisering in de ruimtelijke 
omgeving. Daarnaast maakten studentadviseurs Damin Booiman en Sacha Verhulst deel uit van het 
bestuur van Geo Promotion en hebben zij deze leerzame middag mede georganiseerd. 

Op 24 juni vond het New Energy Forum 2021 plaats. Dit online festival werd georganiseerd door 
Hive.mobility, EnTranCe en de New Energy Coalition. De projectgroep Hive (Sacha Verhulst en Marlies 
Rijkeboer) hebben hier een presentatie gegeven over de inventarisatie van smart mobility initiatieven. 
Tijdens deze presentatie zijn de verschillende huidige trends en ontwikkelingen toegelicht en is ook 
aandacht besteed aan de verwachtingen en water er nodig is om deze verwachtingen waar te kunnen 
maken. 

Bedrijfsbezoek TwynstraGudde  
Op 5 november werd de SAC uitgenodigd om op bedrijfsbezoek 
te gaan bij TwynstraGudde. SAC-alumni Jurgen Jaakke en Jesse 
Wermelink, beide werkzaam bij TwynstraGudde, hebben onder 
andere verteld over de thema’s waarbinnen zijzelf werkzaam 
zijn. Vervolgens gaven zij een sessie over projectmanagement, 
waarbij we op basis van een lopend project van de SAC aan de 
slag gingen met een projectcanvas. 

Kennis- en acquisitiesessies 

Kennissessie smart mobility 
In september hebben Marlies Rijkeboer en Sacha Verhulst een kennissessie gegeven over smart 
mobility, een onderwerp dat steeds vaker onderwerp van gesprek is. Tijdens deze sessie deden Marlies 
en Sacha ‘een rondje door de regio’ en hebben zij onder meer verteld over de stappen die verschillende 
partners en opdrachtgevers van de SAC hebben gezet op het gebied van smart mobility.  

Wisseling bestuur 
Op het moment van schrijven van het secretarieel jaarverslag van 2020 was de zoektocht naar een 
nieuwe voorzitter in volle gang. In juli heeft Nils Bruinsma de rol van voorzitter van Tobias Deelstra 
overgenomen. Daarnaast heeft Marlies Rijkeboer 
haar rol als intern coördinator met vertrouwen 
overgedragen aan Daphne Dontje. SAC is een 
transparante organisatie, maar sturing vanuit het 
dagelijks bestuur is noodzakelijk. Op het moment 
van schrijven zit de tijd van Damin Booiman, 
secretaris en penningmeester, bij de SAC er ook 
bijna op. Victor Veldhuis neemt steeds meer taken 
van hem over en zal binnenkort de plek van Damin 
in het dagelijks bestuur innemen. 
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Projecten 

Traffic Insight 2021 
Cheyenne Raskeyn, Tobias Deelstra, Tom Kloos, Sacha Verhulst, Daphne Dontje, Job Elzinga & Hanne Punt 

Gedurende het hele jaar heeft de SAC Groningen in opdracht van Groningen Bereikbaar de 
ontwikkeling van het verkeer rondom Groningen gemonitord. Hierbij heeft de SAC Groningen op 
maandbasis inzicht gegeven in de ontwikkeling van reistijden en verkeersintensiteiten. Elk kwartaal 
heeft er een uitgebreide analyse plaatsgevonden waarin ook het OV-gebruik, het P+R-gebruik en de 
mediabezoekers zijn geanalyseerd. Het afgelopen jaar waren deze structurele analyses uitgebreider 
dan gebruikelijk. Dit om betere inzichten te bieden in tijden van lockdowns door de geldende 
coronamaatregelen. De data van 2021 is hierbij zowel met 2020 en met 2019 vergeleken. Hierin is 
duidelijk een afname van het verkeer te zien ten opzichte van 2019, maar weer een groei ten opzichte 
van 2020. Ook in 2022 blijven we de verkeersontwikkelingen rondom Groningen voor Groningen 
Bereikbaar analyseren en zal het project uitbreiden om ook verkeersongevallendata mee te nemen in 
de analyses en de huidige berekeningen te verbeteren. 

Onderwijsaanpak 2021  
Jacko Korporaal & Nils Bruinsma 

Binnen de onderwijkaanpak wil Groningen Bereikbaar samen met de onderwijsinstellingen in 
Groningen kijken naar manineren 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 Groningen zich bezig 
met experimenten en onderzoeken met betrekking tot de onderwijsaanpak. In het kader van de 
marketingcampagne ‘Bikefree’ heeft de SAC Groningen in de zomer van 2021 een aantal 
fietsroutekaarten ontwikkeld voor (nieuwe) studenten en scholieren van Campus Groningen, het 
Noorderpoort College, het Alfa-College en het Gomarus College. De kaarten geven een overzicht van 
de snelste fietsroutes van een aantal centrale punten in Groningen, bijvoorbeeld het Hoofdstation, 
naar de betreffende onderwijsinstellingen. Naast acht routekaarten zijn ook een generieke 
fietsbereikbaarheidskaart en een kaartoverzicht van fietshandelaren in Groningen opgeleverd. 

Ondersteuning Hive.mobility 
Sacha Verhulst & Marlies Rijkeboer   

Groningen Bereikbaar is een van de strategisch partners van het initiatief Hive.mobility. Daarom heeft 
Groningen Bereikbaar SAC Groningen gevraagd om hierbij te ondersteunen bij de werkzaamheden die 
hierbij komen kijken. Deze samenwerking is begin 2020 van start gegaan. In 2021 heeft de projectgroep 
binnen deze samenwerking een inventarisatie uitgevoerd wat betreft initiatieven met betrekking tot 
smart mobility in de provincie Groningen. Voor deze inventarisatie zijn in totaal acht gesprekken 
gevoerd met onder andere vertegenwoordigers van OV Bureau Groningen Drenthe, QBuzz en 
5Groningen. Bij deze gesprekken is gesproken over de huidige trends, verwachte trends en 
ontwikkelingen en actuele vraagstukken. De gesprekken zijn verwerkt tot een eindrapport welke is 
opgeleverd aan Groningen Bereikbaar. Daarnaast heeft de projectgroep de resultaten ook mogen 
presenteren op het evenement New Energy Forum in juni 2021. Dit evenement werd mede 
georganiseerd door Hive.mobility 
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Smart Mobility Campus 2030 
Nils Bruinsma, Damin Booiman & Marlies Rijkeboer 

In de zomer van 2020 kreeg de SAC Groningen van Hive.mobility, Groningen Bereikbaar en Campus 
Groningen de vraag of ze onderzoek wilde doen naar het ideaalbeeld van de mobiliteit op Zernike 
Campus voor het jaar 2030. Om een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvraag vonden er in 
2020 onder andere sessie plaats met stakeholders op de campus en zijn beheerders van andere 
campussen geïnterviewd over hun mobiliteitsbeeld. Daarnaast hebben we gesproken met experts op 
het gebied van deelmobiliteit en campus bereikbaarheid en hebben we een literatuurstudie 
uitgevoerd. In 2021 reste alleen nog de rapportage waarin alle verzamelde informatie gebundeld zou 
worden. Beging februari 2021 is er een uitgebreid rapport opgeleverd genaamd ‘Smart Mobility 
Campus 2030’. Hierin zijn op basis van alle informatie diverse pijlers ontwikkeld waar de Zernike 
Campus zich op moet focussen om het vastgestelde ideaalbeeld te bereiken. 

Logistieke kaartanalyse Noord-Nederland  
Max Cornelissen, Jacko Korporaal 

De logistiek in Nederland is aan het veranderen. De druk op de infrastructuur neemt toe door een 
verhoogd aantal goederenstromen. Tegelijkertijd streeft de Regio Groningen-Assen naar emissieloze 
logistieke binnen Noord-Nederland vanaf het jaar 2035. Om een beter beeld te krijgen van de logistieke 
stromen tussen steden in Noord-Nederland heeft de SAC Groningen data verzameld van zowel 
goederenstromen over de weg, als ook goederenstromen over het water. De verzamelde data is 
vervolgens inzichtelijk gemaakt in een aantal overzichtskaarten. Hierbij zijn niet alleen de 
goederenstromen van het jaar 2019 per provincie in kaart gebracht, maar zijn ook de trends van de 
afgelopen jaren gevisualiseerd en toegelicht. Naast het opleveren van een aantal kaarten met 
toelichting, heeft de SAC Groningen ook suggesties gedaan voor vervolgonderzoek en advies gegeven 
over het verbeteren van de monitoring van goederenstromen. De monitoring van goederenstromen 
laat op sommige locaties in Noord-Nederland namelijk nog te wensen over.  

Fietsersbond Fietscafé  
Tom Kloos, Cheyenne Raskeyn & Nils Bruinsma  

Op 23 februari 2021 heeft de SAC Groningen in opdracht van de Fietsersbond Groningen een digitaal 
fietscafé georganiseerd. Dit project is ontstaan als vervolgopdracht van het onderzoek naar kwetsbare 
fietsers en fietsroutes dat de SAC Groningen in 2020 heeft uitgevoerd. Het doel van het fietscafé was 
om een aantal gevaarlijke situaties uit het eerdere onderzoek te bespreken met deelnemers van onder 
andere de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Het evenement bestond uit een 
presentatie van de SAC Groningen over het onderzoek en werd gevolgd door een interactieve sessie 
over de situatie bij de Steentilbrug en mogelijke oplossingen. Eén van de besproken oplossingen is het 
realiseren van een nieuwe fietsbrug tussen de Winschoterkade en de Oosterkade. Hierdoor is er op de 
Steentilbrug minder fietsverkeer wat de situatie overzichtelijker zou maken voor bestuurders van 
gemotoriseerde voertuigen. De resultaten zijn opgeleverd in een factsheet waarin de discussie is 
weergegeven. 

Logistieke Scan Groningen Supermarktlogistiek  
Cheyenne Raskeyn, Max Cornelissen & Marlies Rijkeboer  

In opdracht van Neroa B.V. heeft de SAC Groningen de geluidsoverlast en veiligheid van een aantal 
supermarkten in kaart gebracht. Dit project is onderdeel van een groter onderzoek wat Neroa B.V. 
uitvoert voor de gemeente Groningen. Het doel van dit onderzoek is om de gemeente advies te geven 
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over de herziening van het ontheffingsbeleid met betrekking tot drie logistieke sectoren, waaronder 
de supermarktlogistiek. Om de geluidsoverlast en veiligheid in kaart te brengen, heeft de SAC 
Groningen geluidsmetingen uitgevoerd bij Albert Heijn Oude Ebbingestraat, de Jumbo Oosterstraat en 
de Albert Heijn Korenbeurs. Naast deze geluidsmetingen zijn de bestuurders van vrachtwagens 
geïnterviewd met betrekking tot de veiligheid van de verkeerssituatie rondom het magazijn van de 
betreffende supermarkt. Uit deze geluidsmetingen is naar voren gekomen dat er geen geluidsoverlast 
is op de onderzochte locaties. Ondanks dat er weinig ongelukken bij de betreffende locaties gemeld 
zijn, komen er wel gevaarlijke situaties voor. Zo is het vaak erg lastig voor vrachtwagenchauffeurs om 
overzicht te houden wanneer er veel onoplettende fietsers en scooters langsrijden. Tot slot is het 
tijdens de geluidsmetingen opgevallen dat het bij te hoge metingen (boven 75 dB(A)) vaak 
gemeentevoertuigen betreft. 

Hemelvaarstremming  
Tobias Deelstra, Damin Booiman, Jacko Korporaal & Eline Vrancken  

Als onderdeel van het grootschalige en langdurige project ‘Aanpak Ring Zuid’, is tijdens de Hemelvaart 
van 2021 een gedeelte van het spoor tussen het Hoofdstation en station Groningen Europapark 
vervangen. Als gevolg van deze operatie werd dit traject tussen 8 en 16 mei buiten dienst gesteld. 
Station Groningen Europapark werd hierdoor het tijdelijke begin- en eindstation voor reizigers uit de 
richting Assen/Zwolle en Veendam/Winschoten. Aansluitend werden busdiensten ingezet en kwamen 
er meer fietsenstallingen bij dit station. De SAC Groningen heeft in kaart gebracht, middels het 
uitvoeren van 0-metingen, fiets- en buspassagierstellingen en het uitdelen van enquêteflyers op 
Groningen Europapark, wat de reisgedrageffecten waren van deze buitendienststelling. De verzamelde 
data is geanalyseerd en gevisualiseerd en vervolgens gepresenteerd aan Groningen Bereikbaar. Uit 
deze resultaten zijn lessen getrokken voor toekomstige, langere stremmingen van het spoor. 

Quickscan Alfa College  
Marlies Rijkeboer, Esmee Appelman & Nils Bruinsma 

Het buitenterrein van het Alfa College in Hoogeveen is recentelijk opgeknapt. De focus hierbij lag op 
verduurzaming en het aantrekkelijk maken van het terrein door middel van groen. Een groot onderdeel 
van het buitenterrein dat vernieuwd werd, is het parkeerterrein. Ondanks dat het Alfa College 
Hoogeveen in de voorgaande situatie al vaak een tekort aan parkeerplaatsen ervoer, was het streven 
het aantal parkeerplaatsen te reduceren om zodoende alternatief vervoer te promoten. Om inzichtelijk 
te maken of het verminderen van het aantal parkeerplaatsen een reële kans van slagen heeft, zonder 
de omgeving daarbij overlast te bezorgen door geparkeerde auto’s elders in de wijk, moest worden 
onderzocht hoe zowel werknemers als studenten zich van en naar de locatie verplaatsen. Aanvullend 
werd de bereidheid om alternatief vervoer te gebruiken onderzocht. Voor dit onderzoek heeft de SAC 
Groningen het format van de Quickscan uitgevoerd om onderzoek te verrichten naar het woon-
werkverkeer van werknemers en studenten van de zes locaties van het Alfa College. Het eindproduct 
werd opgeleverd in de vorm van factsheets en GIS-kaarten. 

Uitbreiding Reistijdnetwerk   
Cheyenne Raskeyn, Esmee Appelman & Daphne Dontje 

In opdracht van Groningen Bereikbaar heeft de SAC Groningen nieuwe reistijdtrajecten aangevraagd 
bij het NDW om het reistijdnetwerk uit te breiden. Deze uitbreiding van het reistijdnetwerk is nodig 
om het verkeer in en rondom Groningen goed te kunnen monitoren en evalueren tijdens de 
stremmingen die begin 2022 plaats zullen vinden met betrekking tot Operatie Julianaplein. Bij deze 
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uitbreiding heeft de SAC Groningen in totaal 2.124 nieuwe reistijdtrajecten aangevraagd bij het 
Nationaal Dataportaal Wegverkeer. Deze trajecten zijn aangevraagd met behulp van de tool CBM-
NDW. Niet alle trajecten konden aangevraagd worden in verband met wegafsluitingen en vier trajecten 
zijn inactief gebleken. 

Analyse Venstertijden Groningen  
Damin Booiman, Sjoerd Duim & Eline Vrancken 

De gemeente Groningen hecht in haar centrumbeleid sterk aan een leefbare binnenstad. Een 
belangrijk onderdeel binnen dit gebied zijn venstertijden; periodes waarbinnen vrachtverkeer en 
bestelbussen zonder ontheffing de autovrije zones binnen het centrum mogen betreden om te laden 
en te lossen. In de werkelijkheid houdt helaas niet iedereen zich aan deze gestelde venstertijden. Of 
terwijl, vrachtverkeer en bestelbussen betreden de autovrije zones buiten de venstertijden zonder een 
ontheffing te hebben. De SAC Groningen is gevraagd om inzichtelijk te maken hoe groot deze groep is 
en zodoende de effectiviteit van toekomstige maatregelen te kunnen meten. Dit is gedaan middels het 
uitvoeren van tellingen op drie locaties in de binnenstad. De telresultaten zijn vervolgens vergeleken 
met het ontheffingenbestand van de gemeente Groningen. Middels het opstellen van een factsheet is 
inzichtelijk gemaakt hoe groot het aantal vrachtwagens en bestelbussen is dat buiten de venstertijden 
de autovrije zones betreedt zonder ontheffing en wat verdere karakteristieke zijn van deze groep 

Potentie-analyse Opwekking Zonne-energie Parkeerplaatsen 
Damin Booiman, Jacko Korporaal & Daphne Dontje 

Zonne-ontwikkelaar Solarfields houdt zich bezig met het implementeren en exploiteren van 
zonneparken door heel Nederland. Voor de uitvoering van hun bedrijfsvoering is Solarfields 
voornemens meer zonne-energie op te gaan wekken boven bestaande parkeerplaatsen. De SAC 
Groningen heeft inzichtelijk gemaakt welke parkeerplaatsen groter dan één hectare op de 
Waddeneilanden, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland en de regio West-Brabant 
potentie hebben voor deze opwekking. Op basis van de criteria afstand tot functies waar langdurige 
recreatie van toepassing is en netcongestie heeft de SAC Groningen een GIS-analyse uitgevoerd. De 
parkeerplaatsen die uit deze selectie naar voren kwamen zijn voorzien van Kadasterinformatie en in 
interactieve Webviewer gezet. Solarfields kan hierdoor gemakkelijk zien welke parkeerplaatsen 
potentie hebben voor de opwekking van zonne-energie en wat de karakteristieken van deze 
parkeerplaatsen zijn. 

Quickscan Martiniziekenhuis 
Nils Bruinsma & Jacko Korporaal 

Het Martini Ziekenhuis is van oudsher goed bereikbaar met de auto. Echter zorgen de werkzaamheden 
rondom het Julianapleiner nu voor dat die bereikbaarheid onder druk komt te staan. Om de 
vertragingen niet te veel op te laten lopen moeten er in heel Groningen minder mensen met de auto 
reizen tussen februari en mei 2022. Als grote werkgever in de regio voelt het Martini Ziekenhuis de 
medeverantwoordelijkheid om de reductie van het aantal auto’s op de weg te bewerkstelligen. Dit, in 
combinatie met de slechte invloed van het autogebruik op haar CO2 voetafdruk, was voor het Martini 
Ziekenhuis de reden om haar mobiliteitsbeeld eens onder de loep te nemen. De SAC heeft dit in de 
herfst van 2021 onderzocht doormiddel van een Quickscan. Hierbij is met een enquête uitgevraagd 
hoe medewerkers van en naar het werk reizen, wat daarvoor de beweegredenen zijn en hoe mensen 
gemotiveerd kunnen worden om minder met de auto te reizen. In combinatie met een GIS-analyse 
waarbij de potentie de fiets en het OV voor deelnemende medewerkers werd vastgesteld, zijn er 
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verschillende factsheets opgeleverd. Met een overweldigende respons op de enquête heeft dit 
onderzoek een compleet beeld van het reisgedrag van het Martini Ziekenhuis haar medewerkers 
opgeleverd. Op basis van dit beeld kan het Martini Ziekenhuis nu de juiste maatregelen treffen om 
Groningen bereikbaar te houden en tegelijkertijd haar CO2 voetprint te verkleinen. 

Logistieke Scan Horeca- en Cultuurlogistiek 
Esmee Appelman, Menke Ubbens 

In 2021 werd in de gemeente Groningen het ontheffingenbeleid voor venstertijden herzien. Dit 
project sluit aan op de eerder uitgevoerde logistieke scan met betrekking tot de supermarktlogistiek 
in Groningen in opdracht van Neroa B.V. In het tweede deel van dit grotere project zijn zowel de 
horecalogistiek als de logistiek in de cultuursector geanalyseerd. Binnen deze twee sectoren was er 
tot op heden weinig bekend over de omvang van de logistieke stromen. Om meer inzicht te vergaren 
heeft de SAC Groningen een deel van de huidige situatie geanalyseerd door middel van het uitvoeren 
van poortregistraties. Gedurende twee weken bij twee instellingen per sector zij er middels een 
observatieformat frequenties, tijden, het type voertuig en de betreffende bedrijven bijgehouden. De 
resultaten van de poortregistraties zijn vervolgens gepresenteerd door middel van grafieken en 
figuren in een rapport. 

Onderzoek 100 Edities MER-Nieuws 
Marlies Rijkeboer, Nils Bruinsma & Sacha Verhulst 

Sinds 1995 wordt een aantal keer per jaar in het kader van kennisuitwisseling binnen en buiten 
Rijkswaterstaat het vakblad MER-Nieuws uitgebracht. In dit blad worden opinies en 
achtergrondartikelen over ontwikkelingen op het gebied van de milieueffectrapportages besproken. 
De honderdste editie van dit blad is in januari 2022 gepubliceerd. Om inzicht te krijgen in welk soort 
projecten, thema’s en discussies de revue zijn gepasseerd heeft de projectgroep de 99 uitgebrachte 
edities gecodeerd en geanalyseerd om uiteindelijk trends en ontwikkelingen toe te lichten. Daarnaast 
is ook geanalyseerd hoe vaak verschillende thema’s aan bod zijn gekomen en hoe het karakter van het 
blad zelf is veranderd door de jaren heen. Een van de interessantste resultaten die uit het onderzoek 
naar voren is gekomen, is dat het MER-Nieuws een duidelijk historisch overzicht geeft over 
ontwikkelingen door de jaren heen. De financiële crisis, nieuwe wet- regelgeving, maatschappelijke en 
politieke veranderingen zijn duidelijk terug te lezen in de artikelen. Het eindrapport is opgeleverd aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en Rijkswaterstaat. 

Fietspotentie Century 
Jacko Korporaal, Cheyenne Raskeyn 

Vanwege de werkzaamheden aan het Julianaplein in Groningen worden dit voorjaar de locaties van 
Century autogroep in Groningen tijdelijk minder bereikbaar met de auto. Om ervoor te zorgen dat 
medewerkers toch op tijd op hun werk arriveren, is fietsen voor sommige medewerkers een goed 
alternatief voor de auto. De SAC Groningen heeft daarom de fietspotentie voor medewerkers van 
Century autogroep (Campus Groningen en Paterswoldseweg) in kaart gebracht. Voor elk van de twee 
vestigingen is een fietspotentiekaart ontwikkeld naar het model van de Quickscan. Century autogroep 
kan de resultaten gebruiken voor communicatiedoeleinden richting haar werknemers, maar ook voor 
het bepalen van haar beleid omtrent woon-werkverkeer. 

Beleidsanalyse Waterstof- en Laadinfrastructuur Logistiek 
Sjoerd Duim, Job Elzinga & Sacha Verhulst 
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In opdracht van Regio Groningen-Assen doet Neroa B.V. onderzoek naar de knelpunten en blinde 
vlekken op het gebied van waterstof- en laadinfrastructuur binnen de logistieke sector. Neroa B.V. 
gaat in gesprek met verschillende partijen om een overzicht te krijgen van de huidige situatie rondom 
water- en laadinfrastructuur. De bevindingen vergelijkt Neroa B.V. vervolgens me het huidige beleid 
voor waterstof- en laadinfrastructuur, om zo eventuele knelpunten te identificeren. Om een duidelijk 
beeld te krijgen van het huidige beleid van verschillende overheidsniveaus (eventueel gemeentelijk; 
provinciaal en nationaal niveau) voor waterstof- en laadinfrastructuur in de logistieke sector, heeft 
Neroa B.V.  de SAC Groningen gevraagd om hiervoor een beleidsanalyse uit te voeren. Neroa B.V. 
leverde beleidsstukken aan die de SAC Groningen vervolgens analyseerde met het oog op waterstof- 
en laadinfrastructuur voor de logisitiek. De resultaten zijn aangeleverd in een rapport waarin ook een 
overzicht is opgenomen van de verantwoordelijke organen per beleidsdocument. De resultaten 
zullen gepresenteerd worden aan de verschillende partijen waarbee Neroa B.V. rond de tafel gaat. 
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Activiteitenoverzicht 
 
Januari 
8 januari ExSACt 
 
Februari 
3 februari Publicatie Smart Mobility Campus 2030 
22 februari Publicatie Logistieke Kaartanalyse Noord-Nederland 
23 februari Presentatie Fietscafé 
26 februari ExSACt 
 
Maart  
5 maart  SAC aanwezig bij GeoPromotion congres 
19 maart Publicatie resultaten Fietscafé  
22 maart Publicatie Logistieke scan Groningen Supermarktlogistiek 
24 maart Sessie over strategisch beleid 
26 maart ExSACt  
 
April 
30 april  ExSACt 
 
Mei 
28 mei  ExSACt 
 
Juni 
4 juni  SAC-loopbaanoriëntatiesessie 
10 juni  Presentatie monitoring Hemelvaartstremming 
24 juni  SAC aanwezig bij Hive Live: New Energy Forum 
25 juni  Expertsessie Omgevingshuis 
 
Juli 
5 juli  Publicatie Quickscan Alfa College 
 
Augustus 
30 augustus Publicatie Categorisering enquête mobiliteitsvisie Groningen 
 
September 
21 september Kennissessie smart mobility 
30 september Publicatie Uitbreiding Reistijdnetwerk 
 
Oktober  
Komst nieuwe studentadviseurs Victor Veldhuis, Menke Ubbens, Jona de Graaf, Job Elzinga, Hanne 
Punt 
 
1 oktober SAC-diner 
8-10 oktober Teambuildingsweekend 
15 oktober Publicatie Venstertijden Groningen 
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November 
5 november Bedrijfsbezoek TwynstraGudde 
26 november ExSACt 
 
December 
15 december Publicatie Potentie-analyse opwekking zonne-energie parkeerplaatsen 
16 december Publicatie Quickscan Martiniziekenhuis 
20 december Publicatie Logistieke Scan Groningen Horeca- en Cultuurlogistiek 
21 december Publicatie Onderzoek 100 edities MER-nieuws 
 
 


