RESULTATEN TOT 2020
GRONINGEN BEREIKBAAR

2250 dagelijkse
spitsmijdingen
1054 studenten uit de
ochtendspits (OV)
GRONINGENBEREIKBAAR.NL

16.315 ton minder
CO2 per jaar

Groningen Bereikbaar is door overheden en bedrijfsleven opgericht om
samen met partners de stad en regio
bereikbaar te houden en reizigers
te helpen slimmer te reizen. Met
verschillende projecten hebben de
bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen de afgelopen jaren mooie
resultaten geboekt.
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Grote werkgevers en publiekstrekkers ondertekenden op 2 november 2017 een gezamenlijke
ambitieverklaring met Groningen Bereikbaar. Daarmee bekrachtigden zij hun gezamenlijke inzet
voor een bereikbare stad.

85 werkgevers
realiseren dagelijks
2250 spitsmijdingen

85 partnerbedrijven
55.500 medewerkers
(40% van medewerkers
in Groningen)
Bereikbaarheidsbeleving 7,7

Maatregelen werkgevers

De partnerbedrijven stimuleren anders reizen bij
hun medewerkers door bijvoorbeeld vergoedingen
voor het woon-werkverkeer aan te passen,
deelfietsen en deelauto’s aan te schaffen en
het aanpassen van parkeervoorzieningen.
De accountmanagers mobiliteit van Groningen
Bereikbaar adviseren werkgevers over anders
reizen en werken. Ze gaan bij de bedrijven op
bezoek en onderhouden contact.

Probeeracties en campagnes

Groningen Bereikbaar biedt bedrijven diverse
probeeracties en campagnes aan. Deze kunnen
ze inzetten bij het stimuleren van hun medewerkers om eens op een andere manier naar
het werk te reizen, later te beginnen of thuis te
werken.

2250 dagelijkse spitsmijdingen
= 6800 KG CO2 dagelijks bespaard
79.971.750 jaarlijks minder
gereden kilometers
= 16.315.000 KG C02 jaarlijks
bespaard

Analyses en rapportages

Partnerbedrijven krijgen inzicht in het reisgedrag van de werknemer door bedrijfsspecifieke
rapportages. Zo kunnen ze gericht aan de slag
met hun mobiliteitsbeleid.

Bijeenkomsten

Samen met de aangesloten werkgevers organiseert Groningen Bereikbaar bijeenkomsten
en presentaties om medewerkers te informeren
over de verschillende mogelijkheden voor hun
reis van en naar de stad.

Captains Breakfast

Twee keer per jaar organiseert Groningen
Bereikbaar een Captains Breakfast voor de
directeuren en bestuurders van partnerbedrijven. Hier worden de komende werkzaamheden
en ontwikkelingen toegelicht en inspireren
de bedrijven elkaar met hun projecten op het
gebied van slim reizen en slim werken.
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Probeeracties voor
forenzen

Door automobilisten andere manieren van reizen te laten ervaren motiveren
we ze de auto te laten staan. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van stad en
regio en leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities.
OV-Probeerkaart (2017-2019)
1415 deelnemers
24.900 ritten
20.200 spitsritten

OV-Probeerkaart

Tot eind 2019 konden forenzen die in de
stad werken en buiten de stad wonen met de
OV-probeerkaart drie weken lang het openbaar
vervoer uitproberen. Een samenwerking tussen
Groningen Bereikbaar en de vervoerders
Qbuzz en Arriva. In 2020 introduceert Groningen
Bereikbaar nieuwe acties om het OV te proberen.

50% stapt geheel of
deels over op het OV
Fietsprobeeractie (vanaf 2018)
1089 deelnemers
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547 probeerden de e-bike
542 probeerden de
speed pedelec
32% is (deels) overgestapt

Station Europapark.

29% overweegt nog om
over te stappen

Fietsprobeeractie en -regelingen

Groningen Bereikbaar stelt e-bikes, speed
pedelecs en een elektrische bakfiets beschikbaar aan forenzen. Zij kunnen de elektrische
fietsen een week gratis proberen en ervaren
hoe dit is voor hun eigen woon-werkverkeer.
Groningen Bereikbaar werkt hiervoor samen met
lokale fietsdealers. Naast de probeerpool van
Groningen Bereikbaar stellen 16 werkgevers een
pool van elektrische fietsen beschikbaar voor de
eigen werknemers.
Ook is er een kortingsregeling. Fietsenleveranciers
uit de regio zijn gevraagd voor aantrekkelijke
aanbiedingen. In samenwerking met Zernike
staan er deelfietsen van Groningen Bereikbaar op
P+R-Reitdiep. In overleg met de Fietsersbond en
wegbeheerders wordt er veel aandacht besteed
aan fietsomleidingen bij wegwerkzaamheden.

Cargobikeprobeeractie

Speciaal voor ondernemers is er een elektrische
cargobike om twee weken gratis uit te testen als
logistiek alternatief voor de auto of bestelbus.
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1000 gebruikte buskaarten

Gratis reizen buiten de spits
37.500 avondspitsmijdingen
8

Anders werken meest gekozen
alternatief

Buskaarten

Bedrijven en instellingen uit Groningen kunnen
bij Groningen Bereikbaar buskaarten en P+Rretourkaartjes met korting aanschaffen. Het
uitdelen van een dagkaart of een P+R-kaart is
een mooie manier om medewerkers, klanten of
bezoekers het gemak van de bus te laten ervaren. Onder andere het UMCG, Alfa College en de
Hanzehogeschool zijn afnemer van de P+Rkaarten. Ook verschillende hotels aan de randen
van de stad bieden de kaartjes aan aan hun
gasten. Eind 2019 is er naast deze twee kaarten
ook een weekkaart voor de bus ontwikkeld.
Deze is in 2020 ingezet.

Fietsmissie

Minister Van Veldhoven heeft een
fietsmissie: zij roept alle werkgevers
in Nederland op om 10% meer mede
werkers op de fiets te krijgen. Dit doet zij
onder het motto Kies de fiets! Groningen
Bereikbaar ondersteunt dit initiatief en
deelt de resultaten van de fietsacties
uit Groningen met het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.

Beloningsprogramma Gafilevrij

Gafilevrij is een beloningsprogramma voor
forenzen die de zuidelijke ringweg tijdens de
avondspits mijden. Door anders te reizen en
te werken kunnen zij voor maximaal €275 aan
cadeaus sparen.
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De elektrische bakfiets kan een week gratis worden geprobeerd.

P+R- en buskaarten
10.700 gebruikte P+R-kaarten

90.000 studenten
(MBO, HBO, WO)
16.000 middelbare scholieren
Anders roosteren
6 MBO-opleidingen in de stad
2 nieuwe MBO-locaties doen
mee (tov 2018)
Lessen starten om 09:30
1050 studenten uit de spits
Onderwijspersoneel uit de spits
11.000 onderwijsmedewerkers
Vertegenwoordigers van onderwijs, vervoerders en overheid geven aan
gezamenlijk door te willen gaan met het bereikbaar houden van de stad.
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Groninger
onderwijsinstellingen halen
scholieren en
studenten uit de
ochtendspits

Groningen ‘City of talent’

Groei in gebruik van de
alternatieven: fiets, OV en P+R
2100 medewerkers werken
minimaal 1 dag per week thuis
Bereikbaarheidsbeleving 7,6

Anders roosteren

Sinds 2017 kunnen de Groningse onderwijsinstellingen gebruik maken van de stimulerings
regeling Anders Roosteren. Hiermee biedt
Groningen Bereikbaar, in samenwerking met
OV-bureau Groningen Drenthe en Arriva, de
onderwijsinstellingen een financiële tegemoetkoming als zij hun roosters dusdanig aanpassen
dat studenten vóór 7.45 of na 9.00 uur starten.
De regeling voorziet ook in een bijdrage om
scholen te faciliteren in hun onderzoek naar
anders roosteren.
Verschillende mbo-instellingen hebben met de
regeling hun roosters aangepast. Zo zorgen zij
voor een betere spreiding van reizigers in het
openbaar vervoer en ontstaat er meer ruimte
voor forenzen in het OV. Daarnaast draagt de
regeling bij aan minder volle fietspaden en
wegen in de ochtendspits.

Werkgroep
Onderwijs & Bereikbaarheid

Groningen Bereikbaar brengt de vertegen
woordigers van de 90.000 Groningse studenten
en scholieren op het voortgezet onderwijs,
mbo-, hbo- en de universiteit samen in de
werkgroep Onderwijs & Bereikbaarheid.
De onderwijsinstellingen maken afspraken om
de gezamenlijke bereikbaarheid te waarborgen.
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P+R Hoogkerk.
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Slim sturen
van verkeer

3500 parkeerplaatsen
Op P+R-terreinen vanuit elke
windrichting.

30 DRIP’S
Deze panelen staan op de belangrijkste
routes in en naar de stad.

46 verkeerslichten
Kunnen actief verkeersstromen
beïnvloeden afhankelijk van de
verkeerssituatie.

15 slimme verkeerslichten
Verbonden met elkaar en kunnen
op de milliseconde nauwkeurig de
doorstroom beïnvloeden.

Informeren weggebruikers

Via dynamische route-informatiepanelen informeert Groningen Bereikbaar weggebruikers over
ongevallen, verkeersdrukte, alternatieve routes
en parkeer- en reismogelijkheden vanaf de
P+R-terreinen. Het gebruik van DRIP’s verbetert
de doorstroming, verkleint de kans op files en
voorkomt dat mensen onnodig lang onderweg
zijn. Een parkeerroutesysteem (PRIS) leidt automobilisten in de stad naar de dichtstbijzijnde
parkeergarage met vrije parkeerplaatsen.

14

24/7 inzet verkeerscentrale

Vanuit de verkeerscentrale in Wolfheze wordt de
doorstroming op de belangrijkste routes in en
rond de stad in de gaten gehouden. Bij hinder
door calamiteiten, grote werkzaamheden of
grote evenementen kunnen automatisch vooraf
opgestelde regelscenario’s worden ingezet.
Ze informeren het verkeer en leiden het naar
de beste route.

P+R Haren.

Slimme verkeerslichten

In de regio Groningen-Assen staan 15 slimme
verkeersregelinstallaties (i-VRI’s). Intelligente
verkeerslichten zenden niet alleen data uit naar
voertuigen en fietsers, maar ontvangen ook
data. Deze data kan Groningen Bereikbaar vervolgens inzetten om regelingen aan te kunnen
passen en de doorstroom te verbeteren.

Projecten slim plannen

Groningen Bereikbaar organiseert afstemmingsoverleggen over projecten. In 2019 zijn er 63
verkeersmanagementscenario’s ingezet om verkeersstromen slim te sturen en weggebruikers
te informeren over wegwerkzaamheden op hun
route. Daarnaast heeft Groningen Bereikbaar
tientallen projecten slim gepland, door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden te combineren en
te plannen in verkeersluwe perioden, en zo de
hinder voor de weggebruiker beperkt.

Gratis parkeren P+R-terreinen

Rond de stad Groningen is het aantal parkeerplaatsen op P+R-terreinen fors uitgebreid. Er
zijn nu circa 3500 plekken waar de automobilist
gratis zijn auto kan neerzetten om van daar met
het OV of de fiets de reis te vervolgen.

Incident Management

Door het gericht inzetten op Incident
Management zijn de belangrijkste routes na een
ongeval zo snel mogelijk beschikbaar voor het
verkeer. Zo zijn er bij een incident op de Ring
Groningen speciale camera’s beschikbaar (19 in
totaal). Hierdoor is er een snellere afhandeling
van ongevallen vanuit de verkeerscentrale en
is het makkelijker om de weggebruiker tijdig te
informeren over hinder.
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Informeren
303.000 bezoekers website
(2019)
138.000 bezoeken slimme
kaart per maand (2019)
413.000 exemplaren van de
Groningen Bereikbaarkrant
per editie
3700 ontvangers digitale
nieuwsbrief
Ruim 14.000 volgers op
social media: Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram,
YouTube en WhatsApp

Uitdeelactie Fiets naar je Werk Dag 2018.
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Forenzen,
bewoners,
bezoekers en
bedrijven
informeren

Met publiekscommunicatie informeert Groningen Bereikbaar over
werkzaamheden en verkeershinder. Ook anders reizen en werken wordt
gestimuleerd. Dit gebeurt zowel online als offline en met acties.
Informeren forenzen, bewoners
en bezoekers

Via de website, nieuwsbrieven en social media
informeert Groningen Bereikbaar forenzen en
bezoekers over werkzaamheden en hinder.
Daarnaast brengt Groningen Bereikbaar met een
slimme kaart de actuele verkeerssituatie in en
rond Groningen in beeld. Ook wordt er een krant
uitgebracht met informatie over werkzaam
heden aan weg en spoor.

Informeren bedrijven

Met een informatiepakket bestaande uit
flyers, een brief én persoonlijk contact worden
bedrijven bij grote hinder geïnformeerd
over werkzaamheden. De flyers uit het
informatiepakket kunnen bedrijven gebruiken
om hun bezoekers en klanten te informeren.

Stimuleren anders reizen en werken

Groningen Bereikbaar voert campagnes uit om
de reistips onder de aandacht te brengen. Met
reclame op bussen, radiocommercials en inzet
van sociale media worden forenzen en bezoekers aan de stad bijvoorbeeld gewezen op de
voordelen van parkeren op een P+R.
Op wegen van en naar Groningen worden
gerichte maatregelen getroffen om het anders
reizen te stimuleren, denk aan het plaatsen van
fietsvoorzieningen op een P+R.
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Kubie van Groningen Bereikbaar aanwezig bij Donar.
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Samenwerking publiekstrekkers

Met een aantal grote sportclubs in de stad, zoals
FC Groningen en Donar, wordt er samengewerkt.
Groningen Bereikbaar informeert wedstrijdbezoekers van Donar via de boarding en stimuleert
supporters met acties om anders te reizen.
Met publiekstrekkers als MartiniPlaza, de
Oosterpoort, Groninger Museum en het Forum
is een samenwerking aangegaan om bezoekers
aan de stad zo goed mogelijk te informeren.
Zij attenderen bezoekers bij reserveringen op
mogelijke hinder en bieden reistips. Daarnaast
worden ook de overige communicatiekanalen
van deze publiekstrekkers benut.

Klankbord / testpanel

Met verschillende groepen zijn er overleggen,
bijvoorbeeld stadsbeheer, buschauffeurs en
fietsers. Op deze manier maakt Groningen
Bereikbaar gebruik van hun ervaringen. De
gebruikers kunnen meedenken en ingezet
worden als ambassadeurs.
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Extra sneltrein
Groningen-Leeuwarden

8

Onderdoorgang Paterswoldseweg

Overige projecten
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UMCG-Noord/Bloemsingel
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Opwaardering Zernikelaan

Aansluiting noordelijke ringweg Zonnelaan

Gerealiseerde
P+R-terreinen
Reitdiep, Kardinge, Meerstad, Haren en
Hoogkerk
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